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RESUMO 

As curvas ponderais, propostas por SIQUEIRA para diagnósti

co de desnutriçio materna em gestantes normais, foram apli 

cadas a duas populaç6es de gestantes que frequentaram o Ser 

viço de Obstetrícia (pré-natal e clínica obstétrica) do Hos 

pita! das elínicas da Universidade Federal de Goiás (U.F.G~: 

um grupo foi constituído por gestantes que não apresentaram 

patologias próprias ou associadas à gestação (Grupo Normais) 

e o outro foi composto por gestantes que apresentaram proce~ 

sos patológicos (Grupo PatolÓgicas). Foram estudadas variá-

veis relacionadas à gestação (peso habitual, ganho de peso 

na gestação, peso ao final da gravidez, estatura da gestante, 

perímetro cefálico materno, idade da gestante, peso da pla 

centa e idade gestacional pelos métodos de Capurro e bltimo 

Período Menstrual Normal (UPMN) e ao recém-nascido (peso, com 

primento, perímetro cefálico e perímetro torácico) para am

bos os grupos de acordo com o estado nutricional da gestante 

(desnutridas, nutridas e obesas). Os resultados permitiram 

concluir que as curvas ponderais propostas por SIQUEIRA sao 

aplicáveis a outros tipos de populaç6es, quer se trate de ge~ 

tantes normais ou de gestantes patolÓgicas. Foram verifica -

das as medidas antropométricas (peso, comprimento, perímetro 

cefálico e perímetro torácico) de 42 crianças que constituí

ram o grupo Normais e de 23 crianças que formaram o grupo Pa 

tolÓgicas, por ocasião do nascimento e ao completarem 1,3,6, 

9 e 12 meses de idade segundo o estado nutricional materno 

(desnutridas, nutridas e obesas); foi ainda estudada a idade 

gestacional dessas 65 crianças pelos métodos de Capurro e do 

UPMN. Os resultados permitiram concluir que a desnutrição 



materna contribuiu para o retardo de crescimento da criança 

no primeiro ano de vida. Verificou-se ainda um retardo no 

crescimento das crianças cujas mães apresentaram patologias 

próprias ou associadas à gravidez,mesmo quando classifica -

das como nutridas ou obesas, mas os filhos de desnutridas 

patológicas apresentaram ainda um maior déficit no seu cres 

cimento. Concluiu-se que, além da desnutrição materna, tam 

bém a presença de patologias durante a gestação associou-se 

com um retardo do crescimento fetal e pôs-natal. Além dis 

so, foi possível verificar que a desnutrição e a presença 

de patologias exerceram um efeito cumulativo sobre o retar

do do crescimento fetal e pôs-natal. 



SUMMARY 

The weight curves proposed by SIQUEIRA for the diagnosis of 

maternal malnutrition in normal pregnant women were applied 

to two pregnant population samnles which attended the Obste

tric Clinic (Prenatal and Clinicai Obstetrics) of the "Hospi 

tal das Clinicas" of the Federal University of Goiás (U.F.Go) 

One p:roup (the Normal Group) consisted of expectant women 

who had no pathological history, either prior to or related 

to pregnancy, and the other group (the Pathological Groun ) 

consisted of expectant mothers who had a history of patholo

gical condition. Several variables related to pregnancy were 

studied prepregnancy weight, weight-gain during pregnancy 

weight at and of nregnancy, mother's height, maternal cephalic 

circumference, mother's age, weight of placenta and gestational 

age by Capurro's and Last Menstrual Period (LMP) methods) as 

were also some related to thc new-born child (weight, lenght , 

cephalic and thoracic circumferences) for both of the above 

groups in accordance with the nutritional status of the mother 

(undernourished, well-nourished and obese). The results led 

to the conclusion that the weight curves proposed by SIQUEIRA 

are applicable to other kinds of populations, whether of nor 

mal pregnant women or pathological pregnant women. The anthro 

pometric measurements (weight, lenght, cephalic and thoracic 

circu.mferences) of the 42 children born to the Normal Group 

and of the 23 children born to the Pathological Groun were 

taken at birth and at the end of the 1st·, 6st., gst. and 12th. 

months, according to the nutritional status of the mother (unde! 

nourished, well-nourished and obese). The gestational age of 

65 children was also studied, using the Capurro and LMP rncthods. 



The results ·led to the conclusion that maternal malnutrition 

contributed to the retardation of the child's growth in the 

first year of life. Further, it was discovered that there 

was a retardation in the growth of children whose mothers 

presented a pathological history either prior to or associated 

with pregnancy, even when these were classified as well-nouri! 

hed or obese. However the children of undernourished mothers 

wi th a pathological history shm'led an even greater growth de fi:_ 

ciency. The conclusion drawm was that the presence of a path~ 

logical condition during pregnancy was associated with retarda 

tion of fetal and postnatal growth beyond that caused by ma

ternal malnutrition. It was also possible to establish that 

malnutrition and the presence of a pathological condition 

exercised a cumulative effect on the retardation of fetal and 

postnatal growth . 



1. INTRODUÇÃO 



1. . INTRODUÇÃO 

1.1. ConceTtüação 

Uma das primeiras dificuldades que se nos 

apresentam , quando nos referimos a estudos do crescimento 

consiste em estabelecer uma definição para o crescimento 

Segundo MARTINHO DA ROCHA91 , embora seja 

artificial a consideração em separado. dos processos de ·cresci 

~ente e d~~ehVolvi~~~to, constuma-se encari-los teoricamente 

como fenômenos biolÓgicos diferentes. 

Assim, este autor relata que,enquanto Go 

din denominou AUXOLOGIA o estudo do cre·scime·nto (processo de 

multiplicação celular, aumento corporal de massa, fenômeno 

quantitativo), Parhon denominou HELICIBIOLOGIA o estudo do 

·des·e·nvolVime·n"to (processo de diferenciação celular, fenôme

no qual i ta ti vo ) mas.. que, enquanto para Godin o desenvolvi:_ 

mente ~ uma parte do crescimento, para Wetzel, o desenvolvi

mento consta de crescimento mais diferenciação • 

Ji Peregrino Júnior,tamb~m citado por 

MARTINHO DA ROCHA 91 , assinala que não se deve confundir os 

conceitos de crescimento e desenvolvimento. Segundo esse 

autor: 

" Um Órgão cresce quer por hiperplasia 

ou aumento de c~lulas, quer por hiper

trofia ou aumento do volume de cada c~ 

lula, bem como das substincias inters

ticiais. Um fenômeno, pois, quantita

t.ivo, como o aumento de estatura, de 
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peso, tamanho, volume dos Órgãos e te 

ciclos. Um Órgão se desenvolve por 

diferenciação celular, adquirindo ca 

pacidade funcional, a maturidade somá 

tica e funcional e que lhe atribui 

caráter e especificidade. E, portanto, 

um fenômeno qualitativo, como o fech~ 

mente das fontanelas, o aparecimento 

dos caracteres sexuais secundários, o 

aparecimento dos dentes e a distribuição 

dos pelos, das massas adiposas, das 
• I 

proporçoes corporalS[ " 

Para TANNER e TAYLOR 170 , crescimento 

somente um aspecto do processo maior de desenvolvimento 

.. 
e 

MENCHACA 98 , entende por crescimento o au 

mente somático cujo progresso pode ser avaliado numericamen-

te; e por desenvolvimento, o aumento de complexidade, tanto 

da estrutura orgânica como funcional que levará à maturação 

mediante uma diferenciação progressiva. 

176 Para URRUSTI-SANZ ambos os processos-

crescimento e desenvolvimento-são dinâmicos, inseparáveis, in . -

teratuantes.: e interdependentes, que implicam, o primeiro num 

aumento de massa e o segundo, num processo complexo, com modi_ 

ficações de forma, estrutura e composição e que se traduz p~ 

lo surgimento de novas funções, cada vez mais elaboradas e in 

terrelacionadas e que culminam na maturação, guardam rela 

ções de causa e efeito que operam num e noutro sentidos e são 

correlacionáveis no tempo, ainda quando não sucedem simultanea 
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mente. Estando tão intimamente relacionados,crescimento e 

desenvolvimento, torna-se difícil supor que fatores que li 

mitem tão seriamente um deles, o crescimento, não 

também o desenvolvimento. 

afetem 

No entender de MARCONDES 88 crescimento e 

desenvolvimento são processos paralelos mas com conceitos 

próprios e não obrigatoriamente dotados de igual velocidade 

ou de igual sensibilidade aos agravos. Assim, para esse au· 

tor, embora se conheçam situações em que não há paralelismo 

entre crescimento e desenvolvimento {neuropsicomotor .. en 

zimâtico, imunolÓgico e outros), do ponto de vista prático, 

tem se admitido que. uma criança crescendo dentro dos P! 

drões normais possivelmente também está se desenvolvendo ~or 

malmente. 

MARTINHO DA ROCHA 91 explica que, na pri 

tica, procura-se em geral avaliar apenas o crescimento p~ 

las mensurações físicas, por ser de fácil execução, ao pas

so que é negligenciada a avaliação do desenvolvimento, Vis 

to depender de provas funcionais mais difíceis. 

Verifica-se assim que a questão de defi

nir crescimento e desenvolvimento é bastante discutível 

tanto assim que MARCONDES 88 assinala: 

"Crescimento e vida sao funções c·o.E_ 

relatas e assim, como não há uma ·d~ 

finição de vida que satisfaça plen! 

mente, também não foi possível esta 

belecer um conceito aceitável para 

o crescimento" . 



4. 
1.2. Crescimento fetal 

De conformidade com HARTINHO DA ROCHA' Sll 

o crescimento fetal node ser dividido em 3 fases: a ovular, 

a embrionária e a fetal. 

A fase ovular compreende as duas primei 

ras semanas de gestação e consiste numa ativa divisão celu 

lar. 

A fase embrionária compreende da 2a. à 12a. 

semanas ,durante as quais o ôvo fecundado se diferencia rapid~ 

mente, constituindo um organismo que já dispõe da maioria das 

características . mnatômicas macroscópicas que distinguem a 

esp€cie humana. e a fase de multiplicação celular (hiperpla

sia) err.bora exista tamb€m algum crescimento celular (hipertr~ 

fia). 

Sabe-se que muitas anormalidades infantis 

t~m sua origem em gens ou cromossomos anormais do Ôvo fecunda 

do ou são consequ~ncias de alterações do desenvolvimento du 

rante o período embrionário. De modo geral, podemos dizer 

que os fatores do meio ambiente causadores de defeitos anatô

micos no rec€m-nascido exe~cem seus efeitos ao final do prim~ 

iro trimestre da gravidez. Ao final dessa fase o feto 

cerca de 14 g e mede cerca de 7,Scm 181 

pesa 

A fase fetal compreende da 12a. à 40a. 

semana de gestação e se caracteriza pelo rápido aumento do 

tamanho fetal, esnecialmente linear e pela rápida aquisição 
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de novas funções. E a fase de crescimento celular (hiper -

trofia) embora exista também alguma hiperplasia. Antes da 

zsa. semana o feto geralmente é considerado como não viável;da 

28a. i 37a. semana a criança é considerada viável, com graus 

sucessivos de prematuridade no sentido decrescente. No iní-

cio do 39 trimestre de gestação (28 semanas) o feto pesa a 

proximadamente 1000 g e mede cerca de 35 em. No 39 trimestre 

da gravidez o crescimento do feto está mais relacionado ao 

. d b - 181 aumento do tec1 o su cutaneo e massa muscular • 

Podemos inferir, então, que fatores que a 

tuem sobre o crescimento fetal, poderão provocar prejuízos di 

ferentes ao concepto conforme incidam na 1a. ou za. metade 

da gestação. No primeiro caso, teme-se pela diminuição da 

população celular final, especialmente os tecidos considera

dos mais nobres e cuja multiplicação celular não é contínua 

ao longo da vida do indivíduo. No segundo caso, os prejuí -

zos podem estar relacionados ao tamanho do feto, expresso no 

peso ao nascer ou no seu comprimento. 

Para se avaliar o ritmo do crescimento in 

tra-uterino ·e, até certo ponto, para se ter idéia do progn:ô~ 

tico imediato do recém-nascido, pois existe uma forte assdci 

açao negativa entre peso ao nascer e mortalidade neonatai 127 , 

é necessário o conhecimento de seu peso ao nascer e da idade 

gestacional. 



6. 
A verificação do peso é de fácil obten -

çao. Já a idade gestacional oferece algumas dificuldades , 

haja vista que nenhum critério clínico (pediátrico ou abstê 

trico) ou técnico propedêutico (ultrassonografia, exame do 

lÍquido amni6tico) é capaz de determiná-la com precisão 

talvez ainda as melhores maneiras de se avaliá-la se basei 

em na medida da altura uterina ou ria data de inÍcio da filti 

- 151 ma menstruaçao 

Assim, para se avaliar o crescimento in 

tra-uterino, muitas classificações têm sido propostas e, pe 

la sua utilização no nosso meio, merecem destaque : 

-a classificação de BATTAGLIA e LUBCHENC0 8 

que permite situar o recém-nascido em 3 categorias:· p~é~ter 

·mo (com menos de 38 semanas de gestação, isto é, até 37 se 

manas e 6 dias); te·rmo (entre 38 a 42 semanas, isto é, até 

41 semanas e 6 dias*) e p6s-termo (com 42 ou mais semanas). 

Dentro de cada uma das categorias de idade gestacional, o 

recém-nascido poderá ainda ser classificado como pequeno , 

adequado ou grande para a idade gestacional, conforme seu 

peso caia dentro, abaixo ou acima da faixa de normalidade 

estabelecida. Assim, as crianças que se situarem abaixo do 

percentil 10 serão classificadas como pequenas para a idade 

gestacional (PIG) e poderão ainda ser classificadas como 

pré-termo, termo ou p6s-termo. Do percentil 10 ao 90, se 

rão classificadas como apropriadas para a idade gestacional 

(AIG) e acima do percentil 90 já serão classificadas como 

* A O.M.S. (87) considera como a termo o recém-nascido de 37 
a 41 semanas e 6 dias (259 a 293 dias). 



grandes para a idade gestacional.(GIG) . 

Naturalmente, existem restrições quanto 

à utilização desta classificação em nosso meio, haja vis

ta que a nossa população possui características diferentes 

da estudada por BATTAGLIA e LUBCHENCO 8• Por outro lado , 

para pesos próximos aos limites inferiores das curvas, uma 

7. 

diferença de uma semana a mais ou a menos na idade gestacio 

nal pode mudar a classificação do recém-nascido de PIG para 

AIG e vice-versa; 

---- as curvas de crescimento fetal propostas 

por UHHER e Me LEAN 178 , por GRUENWALD 57 e por TANNER e 

THOMSON 171 Essa Última foi testada por SIQUEIRA e co1 159 

visando a sua utilização no nosso meio e se considerou que 

a mesma é aplicável; 

... d 46 
- 'OS meto os propostos por DUBOVHTZ e col 

17 e por CAPURRO e col e que consistem em se atribuir pontos 

aos vários caracteres encontrados no exame físico do recém-

nascido,de modo que a contagem final seja convertida em "se 

manas de gestação" ; 

- a utilização do Tndice Ponderai de R't)1ner 

tem sido,também, muito apregoada por autores como MILLER e 

HASSANEIN 100 que consideram que o diagnóstico do crescimen 

to fetal, apenas baseado no peso, oferece erros pela não ~on 

sideração do comprimento do recém-nascido. Assim, a desnu -

trição ou excesso do peso do feto foram diagnosticados por 

esses autores, a partir do Tndice Ponderai de RO'hrer, calcu-

lado da seguinte maneira: 



. p.e.s.o. .em g . .x .1.0 O 
!ndice Ponderai de Rohrer = 

(comprimento em em) 3 

8 • 

Em geral, Índices próximos a 2 signifi -

cam desnutrição fetal, enquanto Índices superiores a 3 indi 

cam excesso de peso (por excesso de gordura ou água, como 

parece ser o caso do filho de mãe diabética). 

Não devemos nos esquecer, no entanto, que, 

apesar das medidas antropométricas constituírem um método a 

té certo ponto fácil para se avaliar o cresEimento e que, ~m 

hora exista uma relação crescimento/desenvolvimento, a inter 

pretação dos dados obtidos com relação ao crescimento e de 

senvolvimento de uma criança, seja ao nascer, seja no decor-

rer de sua existência, deve ser efetuada ã luz do seu desen-

volvimento funcional e intelectual. 

Podemos, porém, avaliar a velocidade do 

crescimento intra-uterino ao apreciar que, a partir do -ovo 

microscópico e resultante da conjugação de dois elementos se 

xuais, constitui o feto de termo,acervo celular de mais de 

200 bilhões de elementos 91 e peso de 3500g, correspondente 

a um aumento de 6 bilhões de vezes 72 , ao passo que, na sua 

vida extra-uterina, o aumento ponderai atinge apenas cerca 

de 20 vezes o peso ao nascer • 

1. 4. ·Fatores de retardo ·do ·cres·cime·n·to 

Diversos fatores têm sido relacionados ao 

retardo do crescimento fetal. Para efeito da sistematização 

vamos grupá-los em: 



1.4.1. Genéticos e cromossômicos 

Alterações genéticas e cromossômicas têm 

sido relacionadas corno fatores de retardo do crescimento 1n 

tra-uterino e pós-natal. As trissomias D e 18 e a síndrome 

d D 164 50 . 1 - . e own ' const1tuern os exernp os class1cos. 

179 VAN DEN BERG e YERUSHAUIY encontra -

rarn maior frequência de anomalias congênitas graves (tipo a 

nencefalia, síndrome de Down, doenças cardíacas congênitas , 

hidrocefalia) entre as crianças de baixo peso ao nascer devi 

do ao retardo de crescimento intra-uterino que entre aque -

las de baixo peso por prernaturidade. 

Para VAUGHAN 111 181 o crescimento e de 

senvo1vimento nao se realizam, sem dúvida, independentemente 

em distintas áreas ou sistemas mas, representam urna continui 

dade de interações, entre o potencial genético por um lado, 

e o meio ambiente, por outro. 

9. 

Este também é o pensamente de ~~RCONDES 88 

que afirma que, poucas funções biolÓgicas dependem tanto do 

potencial genético como o crescimento mas, que a qualquer mE 

mento, a partir da concepçao, o ambiente pode perturbar a or

denação, qualidade e quantidade do fenômeno: o crescimento de 

pende, na verdade, da integração organismo/ambiente. 

~~CIAs85 menciona que, dependendo do 

lanço que exista entre os fatores ambientais e genéticos 

possível esperar que pessoas com potencial penético 

ba 

-e 

de 
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crescimento similar, possam alcançar estaturas e pesos diferen 

tes em sua vida adulta, corno consequ~ncia do ambiente favorã -

vel ou desfavorável em que hajam crescido. 

1.4.2. Ambientais 

Alguns fatores, corno por exemplo a altitu

de 122 já foram relacionados ao crescimento fetal. Porém, em 

sua maioria os estudos realizados em relacão ao meio ambien-

te e crescimento intra-uterino, destacam a importância das con 

dições sócio-econômicas e culturais e fatores a elas relaciona 

dos, corno os estudos de GEBRE MEDIN e GOBEZIE 53 , MALINGER e 

SICA-BLANCO 86 , BAIRD 7 , WINICK 188 , CRAVIOTO e DE LICARDIE 34 

HENDRICKS 64 t~rn nrocurado demonstrar. 

14 Assim, BORAZJANI e col , no Irã, estuda~ 

do os Índices de crescimento fetal (determinados pelo peso, 

comprimento e perímetro cefálico e torácico) de mais de 3000 

recém-nascidos que pesaram mais de l.OOOg ao nascer e que des 

cendiarn de mulheres de alto e baixo status sócio-econômico, v~ 

rificararn que o peso ao nascer e os perímetros cefálico e terá 

cico foram significativamente menores nos recém-nascidos do 

grupo de menor poder aquisitivo. Entretanto, a diferença em 

comprimento só foi significante nas crianças do sexo feminino. 

Parece que as meninas não somente são menores em comprimento 

que os meninos mas ainda são mais seriamente afetadas nas ou 

tras medidas (peso, perímetro cefálico e torácico) por ocasião 

do nascimento . 
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78 Já LECHTIG e col sugerem que os fato -

res associados ao padrão sócio-cultural de cada mãe, determl 

nariam, por sua vez, tanto as características peculiares de 

sua alimentação como as de seu estado fisiolÓgico durante a 

gravidez e, portanto, a velocidade do crescimento fetal. 

E importante assinalar que as condições 

da gestante em relação ao seu status sócio-econômico, não es 

tão somente relacionadas à sua dificuldade em adquirir os 

a~imentos necessãrios, como ainda aos tabus que tenha em re 

lação a algum alimento em especial, ao tipo de serviço que 

125 executa e que pode resultar em maior gasto energético e 

ainda, ao seu ambiente familiar onde, em decorrência das mãs 

condições de higiene, pode estar muito mais sujeita ao apar~ 

cimento de infecções. Essas condições sócio-econômicas 

por sua vez, poderão ainda estar relacionadas à maior ou ~e 

. ~ . -d. 12 5 . - b nor ass1stenc1a me 1ca que a gestante 1ra rece er. 

1.4.3. Placentários, dos envoltórios ovulares e do 

cordão umbilical. 

Os fatores placentãrios, ovulares e do 

cordão têm sido considerados de importância como causa de re 

tardo do crescimento fetal 103 •62 . No entanto, GRUENWALD59 

considera que, a nao ser no caso de lesões extensas de pla -

centa, ainda não foi possível demonstrar uma função nlacentã 

ria abaixo do normal. Portanto, segundo este autor, devemos 

considerar que a maioria dos casos de privação fetal crônica 

são de origem materna e não placentária . 
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1. 4. 4. Fetais e niát·e·rhos 

Algumas características fetais, corno por 

exemplo, o sexo da criança,t~rn sido estudadas em relaçio ao 

peso, comprimento, perímetro cefálico e torácico ao nas-

cer 82,142,89 Admite-se que as crianças do sexo feminino 

têm geralmente peso inferior ao apresentado pelas crianças 

d 1 . 48,172,34 o sexo mascu 1no • 

Por&rn, em sua maioria, os estudos realiza 

dos têm se preocupado em relacionar características maternas 

e da gestaçio ao crescimento fetal. Para uma melhor ilustra 

çio podemos citar: paridade, número de gestações, estatura 

materna, perímetro cefálico materno, intervalo interpartal , 

intervalo intergestacional, idade materna e idade gestacio -

1 77,80,118,120,62,95 na • 

Dentre vários estudos, mencionaremos al 

guns, no sentido de propiciar urna melhor visio do problema . 

LECHTIG e col 80 evidenciaram que tanto 

o perímetro cefálico da mie corno a sua altura sio associados 

ao peso do recém-nascido. Mulheres mais baixas tendem a ter 

filhos menores. Para esses autores, a extensio do retardo 

no perímetro cefálico e a altura do indivíduo sio consequên-

cias de fatos ocorridos durante os primeiros anos de vida 

sendo possível que a relaçio entre a antropornetria materna e 

o peso ao nascer reflitam a consequência da nutrição da mae 

quando criança, em subsequente nutrição fetal. 
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HOLLEY e cal 66 , comparando uma série de 

251 crianças cuja idade não se diferenciava muito da do ir 

mao que o precedia (menos de 12 meses) com outras em que 

a diferença era maior (24 a 60 meses) e, sendo os dois gr~ 

pos considerados iguais com relação a fatores como raça, se 

xo, classe social e outros, verificaram que as crianças do 

grupo de intervalo curto haviam pesado menos ao nascer , a 

presentavam um desenvolvimento inferior aos 8 meses de ida 

de e ainda apresentavam maior incidência de anormalidades 

neurol5gicas no 19 ano de vida. Assim, esses autores ~on 

clu~m que a sucessão ripida de partos pode exercer um efei 

to sobre o feto· "in utero",possivelmente por necessitar a 

mãe de tempo suficiente para restaurar suas reservas nutri-

tivas. 

Já RODRIGUEZ-ARGUELLES 135 menciona que 

ê interessante a relação direta entre baixa estatura e .... 
nl 

vel s5cio-econ3mico inferior que ê assinalada, inclusive 

em países desenvolvidos. Assim,quando se correlaciona a al 

tura materna com a frequência de nascidos de peso subnormal 

e de nascidos prematuros, confirma-se o risco que implica a 

baixa estatura. 

Estudos realizados por SIQUEIRA 151 e 

por CASTILHO e col 18 no nosso meio, permitem, no entanto , 

questionar o valor da variável estatura materna como indica 

dor do passado nutricional. 

Evidentemente, algumas das característi-

cas acima relacionadas, como, por exemplo, a idade materna, 
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.... d . - 128 tem mostra o uma assoc1açao com o peso ao nascer e ain-

da com alterações cromossômicas 129 Da mesma for~a. a ida 

de gestacional irá interferir sobre o peso ao nascer, sendo 

que os recém-nascidos de baixo peso* podem ser divididos em 

dois grupos: um, dos recém-nascidos de baixo peso em virtu-

de de gestações mais curtas, que são os prematuros, sendo 

seu crescimento intra-uterino adequado; e o outro grupo que 

compreende os recém-nascidos com baixo peso para sua idade 

gestacional, isto é, que tiveram seu crescimento intra-tite 

rino deficiente 159 

Outras características como,por exemplo, 

as patologias próprias ou associadas à gravidez têm mostra

do a sua influência sobre o concepto, como é o caso das in 

fecções, doenças cardio-vasculares, diabetes e outras 10 •58 • 
116,163,164,130 

A própria atenção médica prestada à ges-

tante, quer por visar o controle de patologias, quer por 

procurar influir no estado nutricional da gestante (por 

prescrição de suplentação de compostos vitamínicos e sais 

de ferro, orientação alimentar e até mesmo restrição alimen 

) . d 1 . d . f 1 165 125 tar tem s1 o re ac1ona a ao cresc1mento eta • 

Assim, CIARI JR e col 26 , analisando a 

relação entre peso da criança ao nascer, altura materna, i 

dade gestacional e restrição alimentar em gestnntes normais, 

8 '/ 
* De acordo com a O.M.S. baixo peso ao nascer: menos de 

2500g (até a, e incluindo 2499g ) 
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referem que, em filhos de mulheres normais em que houve res 

trição alimentar durante a gravidez, houve uma diminuição 

do peso médio ao nascer e que a incidência de recém-nasci

dos de baixo peso (excluindo prematuros verdadeiros) é du 

pla em mulheres com restrição alimentar. 

Para NISWANDER e JACKSON ll~ a prática de 

restringir o ganho de peso durante a gestação pode ser res -

ponsável pela maior incidência de baixo peso ao nascer e con 

sequente aumento da mortalidade perinatal. 

Da mesma forma, para SINGER e col 150 , o 

indisériminado controle de peso durante a gestação, baseado 

na relação entre ganho excessivo e toxemia, deve ser reformu-

lado. Eles demvnstraram que um aumento adequado de peso duran-

te a gestação está estreitamente relacionado com o crescimen

to e desenvolvimento normais durante o primeiro ano de vida. 

Parte importante desta relação se deve ao efeito favorável. so 

bre o peso ao nascêr. 

Outros fatores como,por exemplo,o tabagi~ 

mo 124 •141 •16 •191 •130 e alcoolismo 56 maternos têm mostrado 

uma relação com o baixo peso ao nascer, aumento da incidência 

de abortos e aumento do risco de morte perinatal. 

Existem ainda trabalhos, como por exemplo, 

o de ASHCROFT e DESAI 6 que consideram serem importantes os 

fatores raciais. Por outro lado, existem estudos, como o de 

113 NAEYE e col que mostram a possibilidade dos fatores nutri 

cionais serem responsáveis por essas diferenças atribuídas 

aos fatores raciais , uma vez que houve poucas diferenças 
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no crescimento (dos 6rg5os e do corpo) entre os virios gru

pos raciais quando as comparações foram feitas entre grupos 

de similares condições s6cio-econômicas. 

1.4.5. De~nutriçio materna 

Em sua maioria, os estudos atuais mostram 

uma relação entre a desnutriçio materna e retardo do cresci-

mente fetal. 

Um desses estudos é o de NAEYE e col 112 

que, trabalhando com dados de aut6psia de 1044 mortes perina 

tais, verificaram que os filhos de mulheres desnutridas (pe 

so abaixo do normal) têm fÍgados e adrenais com pesos muito 

baixos (padrio anatômico reconhecido como característico d~ 

desnutriçio). Para el~s. fatores nutricionais imediatamente 

relacionados i gestaçio (ganho de peso, prescriçio de dietas 

hipocal6ricas) ou antecedentes (peso pré-gestacional/altura) 

têm grande importância na ocorrência de desnutriçio intra-u-

+ • .... er1na. 

Também o estudo de FRISANCHO e col 49 mos 

trou que o recém-nascido tem as mesmas características que 

indivíduos mais velhos em relaçio à composição corporal (mú~ 

culo/tecido adiposo); assim, quanto melhor o estado nutricio 

nal da mãe,maior a quantidade da massa muscular e tecido adi 

poso do feto, o que resultava em maior peso ao nascer e mai-

or comprimento. 
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Para BERGNER e SUSSER 11 , que fizeram u 

ma revisão crítica dn relação baixo peso ao nascer/nutrição 

pré-natal, três conclus9es· são evidentes: 

la) - O crescimento fetal conduz a importante 

variação no peso ao nascer e isso ocorre 

no Último trimestre da gestação. 

2a) - O peso ao nascer é influenciado por fa 

~tores ambientais maternos, tanto inter -

nos como externos. 

3a) - O peso ao nascer é influenciado por ~a 

tores que têm sua origem e efeito du~an 

te a gestação • 

Da mesma forma, WEISS e JACKSON 182 as-

nalam que o peso da mãe antes da gestação e o seu ganho de 

peso durante a mesma, são as duas variáveis mais importantes 

na determinação do peso ao nascer. Também UDALL e col 174 

consideram o peso pré-gestacional como uma variável de enor 

me influência sobre o peso do recém-nascido . 

59 Para GRUENWALD o crescimento,medido 

pela altura alcançada ao nascer, é o indicador mais sensível 

e acessível de carência nutricional. Desta maneira, no ~n 

tender desse autor, as causas maternas que limitam o cresci-

mento fetal explicam, prov:we lmente, as diferenças entre 

distintas populações, sendo provável, se nao certo, que isto 

não somente inclua o estado da mãe durante a gravidez mas 
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também os efeitos que em seu próprio desenvolvimento tenham 

tido as influências anteriores e que, talvez remontem, in 

clusive, à sua própria vida fetal. 

Da mesma forma a Divisão de Desenvolvimen 

to Humano do I.N.C.A.P. (Instituto de Nutrición de Centro 

América y Panamá) 70 admite a possibilidade de que a desnu

trição, ao longo do ciclo vital, afete o crescimento físico, 

o desenvolvimento mental e a própria fertilidade. Assim, 

••. "o ciclo começaria com uma popul~ 

ção de meninas recém-nascidas, as qua 

is sofreriam de um notável retardo em 

seu crescimento devido à influência 

de fatores ambientais,tais como a deE 

nutrição e infecção durante a infân·ci 

a e idade pré-escolar e, portanto 

provavelmente teriam uma altura e pe

so baixos por ocasião de sua primeira 

gestação. As sequelas da história ~u 

tricional destas maes, unidas ã ... 
ma 

nutrição durante a gravidez, determi-

nariam o retardo no crescimento fetal 

e, portanto, uma alta prevalência de 

crianças com baixo peso ao nascer e 

uma elevada mortalidade infantil. Des 

ta forma, a desnutrição crônica ao 

longo do ciclo vital, produziria efei 

tos a longo prazo que se perpetuariam 

de uma a outra geração. A consequên-



cia final poderia ser o surgimento de 

populações cujas características bio

lÓgicas seriam diferentes daquelas 

que crescem em Ótimas condições " 

.19 

No nosso meio, CIARI JR, após uma série 

de estudos 24 •25 •26 realizados no Departamento de Saúde Ma 

terno-Infantil da F.S.P., vinha se dedicando i caracteriza-

ção de um ''ecossistema 1 materno-fetal" * no qual mae e feto 

estão intimamente relacionados e interagem entre si; o feto, 

mesmo não sendo um parasita da mãe, compete com ela em rela 

ção aos nutrientes disponíveis no seu meio interno, funcio-

... -nando como se fosse um novo orgao e, no caso de haver uma 

escassez de substrato, pode ocorrer desequilíbrio no siste-

ma, restando ao feto duas opções: morrer ou adaptar-se 

nova condição. 

.. 
a 

Segundo esse conceito, no caso de desnu-

trição materna o feto, para adaptar-~e. abre mao,por exem-

plo, do tamanho que deveria ter de acordo com a mensagem g~ 

nética de que é portador. 

Da mesma forma, TANAKA e col 167 estudan 

do o comportamento dos recém-nascidos filhos de mulheres com 

ausência de patologias próprias ou associadas à gravidez, 

subnutrição e obesidade, concluíram que, ao se retirar o fa 

tor desnutrição, os recém-nascidos filhos de mulheres nor-

mais possuem características de crescimento intra-uterino s~ 

melhantes aos de qualquer país desenvolvido. Referem ainda 
... 

que nao se pode estudar isoladamente o fator peso do recem-

nascido sem se levar em conta os fatores maternos, pois as 

* Esse conce1to nao foi publicado. 
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condições pré-natais (patologia, estado nutricional e nível 

sócio-econômico) influenciam diretamente o peso do recém 

nascido. 

... 145 ... Ja SCOTT e USHER chegaram a conclu -

sao de que: 

1. O feto pequeno para a idade gestacional é mais 

de origem nutricional que genética 
' 

2. A desnutriçio intra-uterina tem efeitos dris 

ticos sobre o feto e seu futuro , 

3. A desnutriçio intra-uterina é frequentemente 

familiar e outros fatores favorecem a sua in 

cid~ncia, no entanto, a sua exata etiologia 

nem sempre é conhecida • 

Esses autores 145 referem ainda que as 

maes dessas crianças t~m usualmente pesos mais baixos que 

as demais mulheres. 

P CHoliT 1 2 2 • d • ..-d • ara v e co 1n 1v1 uos cuJas maes 

sofreram desnutriçio durante a gravidez são inibeis, em 

qualquer idade, em absorver e aproveitar todo o alimento adi 

cional que seria necessário para alcançar um peso normal . 

Já WINICK 188 considera que nas crianças 

PIG podem ocorrer dois tipos de retardo de crescimento : um 

ocasionado por fatores intrínsecos (e que sio aqueles rela -

cionados is doenças genéticas, erros inatos de metabolismo e 
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malformaç6es cong~nitas) e no qual se verifica que, embora 

as crianças sejam pequenas, suas placentas são geralmente de 

tamanho normal; o outro, ocasionado por fatores extrínsecos 

(e que são relacionados a anormalidades no ambiente materno 

e fetal) e no qual se verifica que o crescimento da placen-

ta também é reduzid.o "' . Assim, para este autor, os fato -

res extrínsecos podem ocasionar 2 tipos de retardo : 

o assimétrico quando o crânio é menos atingido 

que o corpo. Neste caso o fÍgado é extremamen

te pequeno e exaurido de glicog~nio . 

o si~étrico quando o corpo e crânio sao igualrneg 

te prejudicados. 

E importante observar que, no primeiro ·ca 

so, ou seja, no retardo assimétrico os fatores predisponen -

tes podem ser incluídos dentro do que WINICK 188 chamou " do 

ença vasculaT materna" ou seja, patologias que provocam uma 

diminuição do fluxo sanguíneo placentário (hipertensão, car

diopatia, toxemia, etc) e ainda assim, não ocorre prejuízo 

sensíve 1 do cres.cirnent.o) cerebral. Este tipo é encontrado na 

grande maioria das crianças PIG de países desenvolvidos . 

No segundo caso, ou seja, no retardo si 

métrico, ocorre associEção com a desnutTição materna e, ~es 

se caso, ocorre prejuízo cerebral. Esse tipo é mais comum 

nas crianças de países em desenvolvimento. 

Ainda com relação aos efeitos da desnu -

trição materna sobre o feto, METCOFF e col 99 consideram 
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que, ao menos nos rec~m-nascidos pequenos para a idade ge~t! 

cional, a divisão celular~ prejudicada mais precocemente do 

que o crescimento celular. 

Para CHAVES 21 mulheres desnutridas desde 

a adolescência e que tiveram muitos filhos,estão predispos -

tas a gerar seres deficientes ao nascimento ou com carências 

nutricionais em potencial que se instalam na vida extra- u-

terina. 

Outros autores como DOBBING e SANDS 41 , ao 

estudarem o c~rebro de 29 embriões humanos de 10 a 22 semanas 

de gestação e ainda 36 c~rebros de fetos de 25 e mais semanas 

de gestação, 65 c~rebros de crianças de at~ 7 anos de idade 

e 9 c~rebros de adultos , concluíram que houve evidência de 

dois períodos principais de multiplicação celular: um entre 

a 10a. a 18a semana de gestação e o outro começando na metade 

da gestação e se extendendo at~ o 29 ano de vida ou mais ( 3 

ou 4 anos). Isso sug~re que o prejuízo que a desnutrição pr§. 

natal pode acarretar ao sistema nervoso central do feto nao 

~ irrepariv~l, desde que os fatores que levarem i desnutrição 

fetal cessarem de atuar após o nascimento. 

P l~INICK ISS -~ . . ~. ara ~ a carenc1a-prote1ca e ca-

lÓrico-prot~ica graves, durante a gestação e logo após o nas 
~ 

cimento, podem ter efeitos nocivos permanentes sobre o ence-

falo. 

No nosso meio, estudos realizados por ·si 

QUEIRA 151 mostraram que tanto o peso, como o comprimento e 
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o perímetro cefálico do recém-nascido. foram menores entre 

as gestantes classificadas como desnutridas. 

Evidentemente, como já foi citado, exis

tem muitos outros fatores que também influenciam o cresci -

mento fetal. Sendo assim, não se pode atribuir todo o pr! 

juízo no tamanho do feto à desnutrição materna. 

Porém, de tudo o que foi visto, fica a 

certeza de que a desnutrição intra-uterina pode provocar p·re 

juízos no desenvolvimento do sistema nervoso central do feto, 

prejuízos esses que poderão afetar a sua "performance" ao 

longo de sua vida. Mais ainda, talvez tio importante quanto 

o prejuízo do desenvolvimento e funcionamento do sistema tier 

voso central ou de sistemas metabólicos, seja o efeito 

negativo que a desnutriçio intra-uterina exerce sobre o ta 

manho do feto. 

1. 5 .· Diagnóstico de des~utrição materna 

Como sabemos, nao é razoável aplicar -a 

gestante tabelas de peso e altura elaboradas para mulheres 

nao grávidas (para se diagnosticar o seu estado nutricional) , 

uma vez que a gravidez provoca um ganho de peso materno, ga

nho esse que tem um componente gravídico (segundo HYTTEN e 

LEITCH 69 distribuído pelo feto, placenta, cordão, líquido 

amniótico, volemia materna aumentada, aumento do volume das 

mam~s, Gtero e deposição de tecido adiposo) e um componente 

materno propriamente dito ou seja, a maneira pela qual a ge! 

tante aumenta ou perde peso para si. 
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A utilizaçio de outras variiveis antro-

pométricas como pregas cutâneas e perímetro braquial, por 

exemplo, também dependem da maior ou menor deposiçio de 

151 gcrrdura para armazenamento . 

151 Segundo SIQUEIRA ,no caso da bioquí-

mica, tem-se a considerar as dificuldades para a interpre-

taçio dos dados (quando dizem respeito a nutrientes de ar 

mazenamento como ferro e vitamina A, as reservas têm que 

ser consideradas e, se dizem respeito a nutrientes que nao 

se armazenam, como as proteínas, tem que se considerar o 

momento e a qualidade da Gltima refeiçio) e o custo e ~om 

plexidade dos métodos bioquímicas. 

Além disso, o aumento da volemia provo

ca uma hemodiluiçio que interfere nos valbres dos compo~e~ 

tes bioquímicas do sangue, o que dificulta ainda mais a 

interpretaçio dos resultados. Mais ainda, a pr6pria pre~en 

ça da gravidez interfere de maneira diversa na síntese e 

no metabolismo dos componentes bioquímicas do sangue. 

Com a preocupação de encontrar um método 

pritico e que nao acarretasse altos custos e ~udesse assim, 

- . d ~ 154 ter aplicaçao nos serv1ços e pre-natal, SIQUEIRA e cal ' 
155,156 desenvolveram uma série de estudos no sentido de 

elaborar e aplicar curvas de ganho de peso para gestantes • 

Esse grupo de curvas foi elaborado con

siderando-se a estatura da mulher, o mês de gestaçio e o p~ 

so da gestante. Foram constrúi'.tlos; gráficos para gestantes 
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de 1,49m e menos; 1,50 a 1,54m 1,55 a 1,59m; 1,60 a 1,64m 

e 1,65m e mais. 

Pela aplicação das curvas pode-se diag -

nosticar o estado nutricional das gestantes em : desnutri -

das, normais e obesas. 

Considerou-se faixa padrão de· ·n·o-rniaTida

. ·de aquela compreendida entre a média e até + 1 ou - 1 desvi 

o padrão da média de peso. As mulheres cujos pesos se si

tuam abâ±xo de - 1 desvio padrão são consideradas· ·ae·s·n-ut·ri-

·aas e aquelas cujo peso ultrapassa 1 desvio padrão acima 

sao consideradas· ·ohe·s·as. 

Assim, essagrupo de curvasfoi aplicado a 

. . 3 . d ... 1 156 gestantes 1nscr1tas em serv1ços e pre-nata e reve-

lou que mulheres classificadas como desnutridas correm um 

risco duas vezes maior de ter um filho de baixo peso que as 

demais. 

Posteriormente, esse conjunto de curvas 

foi apLtcâdÕ""' por SIQUEIRA 151 em dois grupos diferentes de 

gestantes no~mais e mostrou ser um indicador válido e fide

digno de desnutrição materna e fetal. E ainda, em estudos 

152 mais recentes, SIQUEIRA verificou que as curvas pende -

rais para gestantes normais constituem bom indicador do 

risco de baixo peso ao nascer, com a vantagem de poderem 

ser utilizadas no infcio da gravidez. 



?.6. 

1. 6. Conse·quências do retanlo do crescimento intra-

Ute-rino. 

Como tivemos oportunidade de observar , 

diversos estudos t~m evidenciado as relações entre desnutri 

ção materna,patologias da gestação e retardo do crescimento 

fetal. 

Foi visto ainda que esse crescimento fe-

tal deficiente, geralmente manifesto pelo baixo peso ao 

nascer, gera consequências que poderão apresentar um efeito 

imediato ou tardio. 

Como consequência imediata vamos encon -

trar entre essas crianças um maior risco de morrer • Isso 

pode ser melhor avaliado quando observamos alguns dados da 

- d o d - o 12 7 Investigaçao Interamericana e Mortal1 ade na Infanc1a : 

mais da metade dos Óbitos neonatql ocorreram em crianças 

que pesaram 2500g e menos ao nascer. 

No projeto desenvolvido na C l "f o 127 a 1 orn1a 

foi possfvel medir a mortalidade neonatal (ou sej·a, a que 

ocorre nos primeiros 28 dias de idade) por peso ao nascer e 

se verificou que a mortalidade de crianças nascidas com 

2500g e menos foi de 129,9 por mil nascidos vivos, ao passo 

que, para crianças com 250lg e mais foi de 3,1 por mil nas-

cidos vivos. Isso equivale a dizer que o risco de morrer 

foi 42 vezes maior para os nascidos com 2500g e menos . 
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Essa alta mortalidade associada ao baixo 

pes.:- ao nascer se torna ainda mais evidenciada quando obser 

vam~~ os dados do projeto desenvolvido em Sio Paulo 127 

onde se verificou que mais da metade dos Óbitos ocorridos 

no rrimeiro ano de vida se deram em crianças com peso igual 

ou inferior a 2500g . 

Aliás, SIQUEIRA 153 estimou para os anos 

pró~tmos a 1970, no município de Sio Paulo, que a proporçao 

de crianças nascidas com 2500g e menos é da ordem de 10% 

MON:SIRO 106 , em 1979, encontrou uma incidência de 9,7% 

• 

Pod(:nos observar, assim, que essa alta incidência de recém-

nas.:.i:dos de baixo peso, associada a fatores ambientais (co~ 

tam·::1ação dos berçários, saneamento básico deficiente) ex 

pli:l grande parte da enorme diferença entre a mortalidade 

neo~Jtal verificada em São Paulo, ou seja, 33,6 por mil 

nas:~dos vivos no período 68/70 153 e a dos Estados Unidos, 

de ~3,6 por mil em 1972. 19 • 

Como consequências tardias, além de e~ta 

rem ·nais sujeitas a apresentarem defici@ncias nutricio -
10 8 12 7 ... . 45 . -

nai~ ' e processos patolog1cos essas cr1anças tem 

d d . ' ... b. . f~ . 45 94 • 
mos:~a o 1stur 10s no cresc1mento 1s1co ' 

Outros estudos têm mostrado um desenvol-

vim~;l to neuror:S i comotor deficiente nessas crianças. Um 

est1~0 de WIENER e col 184 , envolvendo 417 crianças de bai-

xo r0so ao nascer e 405 crianças com peso acima de 2500g ao 

nas~r e is quais foram aplicadas uma variedade de testes 

psj .·)lÓgicos nas idades de 8 a 10 anos, mostrou que as cri

anc;~ com baixo peso ao nascer apresentam prejuízo numa am 
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pla variedade de fatores psicolÓgicos independente de sua classe 

social e das atitudes maternas. O grau de prejuízo foi maior 

nas crianças com menor peso ao nascer. Parece que o menor peso 

ao nascer aumenta o risco ele rctJrclo mental devido à assoc1aç:ao 

com problemas neurol6gicos. 

Também CRAVIOTO c col 14 num estudo semilongi_ 

tudinal, envolvenc~o 95 crianças cujo peso ao nascer esteve situa 

do entre 1450 c 2490g e às quais foram aplicados os testes de 

~sell, observaram que, durante o primeiro ano de viela, o desen-

volvimento adaptativo dessas crianças esteve significativamente 

abaixo dos p·adrões normais nara a idade embora o desenvolvimento 

motor estivesse ao nível desses padrões. Os autores consideram, 

no entanto, que tanto o desenvolvimento motor como o adaptativo 

anresentarn retardo sipnificativo nessas criancas durante o pri 

_me i ro __ ano de v i da. 

tem-se ainda verificado um mau aproveitamento 

13 escolar corno por exemplo, observaram BIRCH c GUSSO\V ao estuda 

rem as re1aç6es entre sa~de, nutriçio e aproveitamento escolar ; 

BIRCH e GUSSOI'f 
13 elaboraram um gráfico muito interessante para 

explicar o que IIARP.IS 
63 

denominou de ciclo sócio-econômico do 

fracasso escolar. Esse ciclo tem perpetuado as diferenças de o 

portunidadcs e nio ser5 apenas com filantropia c caridade que PE 

de r á s c r r o m p i do . ( G r 5 f i c o 1 ) • 
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Existem ainda trabalhos como o de LEVINSON 

e ABBOTT 83 que mostram as conscqu~ncias da desnutricão na 

criança e no adulto de forma a constituirem unt ciclo: uma re 

duç~o da efetividade da educaçâo aliada a uma reducão da cap~ 

cidade física do individuo,diminuirão a sua produtividade no 

trabalho e, conse~uentementc, irão conduzir a uma diminuição 

do capital humano. (Gráfico 2 ). 
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Em termos nacionais, e considerando que 

a capacidade de trabalho 6 um sin3nimo de capital humano , 

nao 6 difícil prever as consequincias que esses fatores p~ 

dem acarretar ao desenvolvimento do país. 

1. 7. cr·e·scimento da criança n·o primeiro ano de vida 

O crescimento da criança no seu primeiro 

ano de vida excede em muito ao que ocorre em qualquer outra 

etapa de sua vida pós-natal 72 

Crianças com ritmo adequado de crescimen 

to necessitam de cerca de 12 meses para triplicar o peso que 

tiveram ao nascer,enquanto o aumento em comprimento alcança 

apenas 50% do inicial 85 •181 •119 • 

Segundo MACIAS 85 esta circunstância ·de 

termina que as modificações que podem produzir-se em peso , 

em termos absolutos e relativos, durante o primeiro ano de 

vida são muito maiores que as que possam produzir-se em ·al 

tura ·e, em consequência, perdas consideráveis no peso se po 

dem recuperar em pouco tempo, enquanto que retardas peque -

nos em altura podem não se recuperar e, por sua escassa mag 

nitude, ainda passar desapercebidos e sõ ser evidenciados 

quando ao cabo de alguns anos se tenham acumulado estes ·re 

tardos para refletir-se em quatro, cinco ou mais centímetros 

de perda. Isto se pode apreciar mais claramente se recordar 

mos que, com estas velocidades de crescimento durante o pri

meiro ano de vida, o aumento de 1 centímetro em altura cor-
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responde aproximadamente a um aumento de 250 a 300g em peso. 

Da mesma forma, Scrimshaw, citado por 

MACIAS 85 , admite que, dependendo da capacidade de adapta

ção biolÓgica do indivíduo às agressões ambientais e da in 

tensidade e frequ~ncia com que estas se apresentam, i po~sí 

vel que não apareçam alterações sérias no crescimento, ou 

pelo contrário, as agressões podem deixar como consequ~ncia 

efeitos que se refletem em sérios retardes do peso e especi 

almente da altura. 

WHITEHEAD e col 183 assinalam a intera.·. -

çao entre infecção e desnutrição sobre o crescimento da cri-

ança. 

COLLIS e JANES 29 também apoiam o concei

to de que a interação entre desnutrição e doenças infeccio-

sas provoca retardo do crescimento e desenvolvimento das cri 

anças nos países em desenvolvimento. Eles também relatam a 

discrepância existente no crescimento·
1 

das crianças de alto e 

baixo nível sócio-econômico. 

Assim, a integração da criança ao meio ·am 

biente no seu primeiro ano de vida, assume.grande importânci 

a em relação ao seu crescimento. 

Se :essa criança apresenta baixo peso ao 

nascer ou mesmo que pese entre 2500 a 3000g (para PUFFER e 

SERRANO 128 embora se utilize o limite de 2500g para definir 

a imaturidade, o pesb ao nascer que oscila entre 2501 a 3000g 

também é considerado desfavorável para um crescimento e de -
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senvolvimento satisfatSrio e para a sobreviv~nci~). podemos 

pensar que os agravos advindos do ambiente irão refletir 

mais profundamente no seu crescimento. 

Na verdade, muitos pesquisadores t~m estu 

dado as relações entre o baixo peso ao nascer e o crescimen

to pSs-natal. 

NORSKA 115 analisando o crescimento de 62 

crianças de gestação mGltipla (59 g~meos e 3 trig~meos) que 

tiveram peso ao nascer abaixo do 109 percentil,em comparação 

com um grupo de 648 crianças, nascidas a termo e com peso n·o.!. 

m~l, verificou que as crianças PIG, procedentes de gestação 

mGltipla,atingiram o desenvolvimento f!sico normal no 79 ou 

89 ano de vida. 

VAN DEN BEP.G e YERUSHALMY 17,9 estudando 

recém-nascidos de baixo peso ao nascer,, concluíram que a a 

daptação (imediata após o nascimento) ao ambiente extra-uteri 

no foi mais dif!cil para as crianças de menor idade gestacio-

nal que para aquelas que tiveram crescimento intra-uterino ·re 

tardado. No entanto, as crianças de gestação curta(prematu -

ras)tiveram menor nGmero de doenças e ultrapassaram (em peso 

e estatura) as crianças de crescimento intra-uterino retarda-

do (de longa gestação). 

27 CLARKSON e col estudaram um grupo de 

202 crianças nascidas em Dunedin, Nova Zelindia, em 1968, as 

sim distribuídas: 56 prematuras, 35 pequenas para a idade ge! 

tacional e 111 de peso adequado para a idade. Essas crianças 
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foram examinadas novamente, dentro do periodo de um rnes ap6s 

o seu 49 ano de vida, e observou-se que as crianças prematu

ras, quando consideradas corno um grupo, nao são significati

vamente menores que o grupo controle (termo AIG) em peso, ~s 

tatura ou perímetro cefálico. As crianças pré-termo, mas 

que tiveram peso maior que 2500g ao nascer, foram significa

tivamente maiores que as do grupo controle em todos os 3 p~ 

râmetros. As crianças PIG foram significativamente menores 

que o grupo controle em peso e estatura e tiveram menor -r::erí 

metro cefálico, embora essa diferença não tenha sido signifi:_ 

cativa. Esse estudo mostra ~·1e as crianças PIG tendem a ~on 

tinuar mostrando esse retardo no crescimento p6s-natal, pelo 

menos, até o 49 ano de vida; as crianças prematuras, no en 

tanto, mostram alcançar o grupo a termo AIG dentro desse pe 

riodo, chegando inclusive a ultrapassá-las quando o seu peso 

ao nascer foi superior a 2500g. 

RIZZARDINI e col 133 , analisando o cresci 

mente de 123 crianças (60 pré-termo AIG e 63 a termo PIG ) 

de baixo peso ao nascer, nos dois primeiros anos de vida, ob 

servararn que as crianças nascidas a termo porém, com déficit 

de crescimento intra-uterino (PIG) , poucas vezes conseguiram 

se situar dentro dos padrões considerados normais para a id~ 

de, enquanto que cerca de 40 a 50% dos nrematuros AIG apre -

sentavam aos 6 meses de idade valores normais para o peso 

42,2% haviam alcançado aos 6 meses os padrões normais de ~orn 

primento e 41,2\ dessas crianças também alcançaram os padr5es 

normais para o perirnetro cefálico aos 6 meses de idade 
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Também BHARGAVA e co1 12 , estudando o 

crescimento de 32 crianças cujo peso ao nascer foi de 1600g 

ou menos (17 prematuros e 15 PIG), observaram que as crian-

ças prematuras apresentavam inicialmente pouca desvantagem 

quando comparadas com as cri·an ças PI G, porém, gradualmente, 

por volta dos 6 aos 9 meses de idade elas ultrapassaram as 

crianças PIG em todos os parâmetros de crescimento estuda

dos (peso, comprimento e perímetro cefálico). 

Trabalho de ALVAREZ e col 3 , estudando a 

influência do meio ambiente na desnutrição infantil de um 

grupo de 45 crianças PIG e 18 AIG, mostra que no terceir6 ~ 

no de vida dessas crianças foram encontradas diferenças siK 

nificativas e que afetaram negativamente o grupo de crian -

ças PIG em termos de comprimento; entretanto, embora o peso 

dos recé_m-nascidos PIG não tenha alcançado os parâmetros 

normais, o incremento de peso das crianças AIG também foi 

pequeno. 

:MASARONE e col 93 estudaram o crescimento 

de 266 crianças que nasceram com baixo peso (61 PIG e 205 

prematuros) dos 4 aos 12 anos de idade e encontraram que os 

prematuros eram ligeiramente mais pesados, enquanto que não 

houve diferença significante em estatura para os dois grupos. 

Um estudo longitudinal do crescimento no 

primeiro ano de vida, de crianças classificadas como GIG e 

PIG, realizado por DAVIES 39 , mostra que as crianças PIG t·en 

dem ' a ter um ganho de peso e um aumento do comprimento s~ 

periores à mêdia,enquanto as crianças GIG mostram uma tendên 
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cia a ter um ganho de peso e um aumento do comprimento me

nores que a média; assim ao final do primeiro ano de vida 

as diferenças existentes entre os dois grupos de crianças 

foram muito menores que as observadas por ocasião do nasci

mento. DAVIES observou ainda que 32% das crianças PIG se 

mantiveram abaixo do percentil 5 enquanto 26% dos recém-nas 

cidos GIG se mantiveram acima do percentil 95 da curva de 

crescimento. Dessa forma o referido autor conclui que , ao 

acompanhar o crescimento de uma criança GIG, se o peso pe_! 

manecer elevado, o fato é normal e a criança deve ser consi 

derada geneticamente grande; de igual forma, se uma criança 

PIG continuar a ter um baixo ganhn de peso, ela deve ser 

:conside:raâa.. geneticamente pequena • 

GARN e KEATING 51 , estudando o efeito de 

caracter!sticas maternas sobre o tamanho das crianças e seu 

crescimento até os 7 anos de idade, referem que o peso ao 

nasc~r, a estatura materna e o peso pré-gestacional são os 

principais determinantes do tamanho das crianças até os 7 

anos de idade. As crianças deste estudo foram classifica -

das em "altas" e "baixas" conforme se situassem acima do 

percentil 85 ou abaixo do percentil 15 por ocasião do nasci 

mento e se verificou que : as crianças classificadas como 

"altas" apresentaram, aos 7 anos de idàde, peso 5,7Kg maior 

e estatura 10 em maior que as classificadas como "baixas" • 

Assim, esses autores consideram que: desde que o recém-nas

cido grande, filho de mie grande, continua grande até os 7 

anos de idade ·e, desde que o recém-nascido pequeno, filho 

de mie pequeria, continua pequeno por um longo tempo, é cla

ro que esses determinantes (peso ao nasc~r, estatura mater-
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na e peso pré-gestacional) nao podem ser ignorados. 

• . 169 Tambem estudos de TANNER e ISRAELSOHN , 

acerca das correlações entre variáveis da criança (de 1 mes 

aos 7 anos de idade) e as de seus pais, mostram que as ~or 

relações de peso da mãe foram em todas as idades maiores 

que as correlações paternas. 

Esses e outros estudos demonstram a impor 

tância do ritmo de ·cr·es cimento fetal sobre o crescimento ·ex 

tra-uterino. Permitem inferir ainda um comportamento dife -

rente para o crescimento da criança nos primeiros anos de 

vida: enquanto as crianças prematuras, mas com peso adequa

do para a idade gestacional, superados os problemas neonata-
.. 

is, parecem retornar a curva de crescimento normal, as crian 

ças nascidas a termo mas com crescimento intra-uterino in~de 

quado (PIG) , parecem apresentar maiores dificuldades para se 

guir os padrões de crescimento considerados normais. 

Evidentemente, outros fatores nao analisa 

dos nesses estudos como, por exemplo, as patologias apresen

tadas pela criança, poderiam estar influenciando o seu ritmo 

de crescimento. 

Na verdade, cumpre assinalar ainda a ·im 

portãncia que o baixo peso ao nascer poderá assumir em rela-

ção ao aparecimento de patologias na criança. 

MORLEY 108 e col observaram que essas 

crianças sao mais p~opensas a apresentarem desnutrição 
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na Infanc1a tambem mostraram essa associaçio • 

DRILLIEN 45 , num estudo longitudinal que 

envolvia crianças de diferentes pesos por ocasião do nasci

mento, registra menores médias em peso e estatura e uma mai 

or incidência de doenças entre as crianças que tinham menor 

peso ao nascer. As crianças prematuras que receberam melhor 

assistência e tiveram poucos episódios de doenças mostraram 

um maior crescimento físico; no entant'o, estavam ainda abai 

xo das crianças do grupo controle aos 4 anos de idade • 

Por outro lado, vários estudos têm mostra 

do que o baixo peso ao nascer está relacionado com um desen

volvimento neuropsicomotor: deficiente. Entre esses estudos 

es ti o de BUTLER 16 que observou, nas crianças . ·cu~ o peso 

ao nascer se situava abaixo do percentil 5, uma "performance" 

inferior em testes educacionais e físicos (exame clínico 

teste visual e audiométrico) aos 7 anos de idade • 

Da mesma forma, LEE 81 , estudando ISO cri 

anças entre 5 e 6 anos de idade, categorizadas de acordo com 

o peso ao nascer, observou um menor rendimento nas crianças 

de mais baixo peso ao nascer que nas que tiveram pesos mais 

altos. 

Também VARLOTEAUX e col 180 , comparando 

* prematuros verdadeiros com dismaturo a termo ** e dismatu-

· * Prematuro verdadeiro: com menos de 38 semanas de gestação 
e AIG. 

** Dismaturo a termo: entre 38 a 42 semanas de gestação e PIG. 
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*** ros prematuros observaram que: os prematuros verdadeiros 

eram em m€dia, tanto do ponto de vista somitico como psico

lÓgico e intelectual, pouco diferentes da população em geral; 

os dismaturos a termo tinham um desenvolvimento físico menos 

satisfatório; os dismaturos prematuros apresentaram em todos 

os campos estudados (físico, auditivo, visual e psicomotor ) 

menor rendimento que os outros grupos. 

g importante ainda observar que a impor -

tância do baixo peso ao nascer nao se traduz apenas pelo d€

ficit de crescimento físico e intelectual que essas crianças 

apresentam em sua vida extra-uterina. 

Estudos de PUFFER e SERRANO 127 , de CHA-

19 20 97 61 -SE ., da MATA e col , de HABICHT e col , tem mostra-

do as relações entre o baixo peso ao nascer e a mortalidade 

infantil. 

No entanto, apesar do baixo peso ao nascer 

assumir uma importância relevante no crescimento físico e 

mental da criança, outros fatores têm sido assinalados • 

35 CRAVIOTO e col , comparando 2 grupos de 

crianças, nos primeiros seis meses de vida (um com aumento 

de peso inferior a 510g por mês e o outro com ganho superior 

a 750g por mê~) , verificaram que o grupo de maior ganho po~ 

deral pertencia a famílias onde predominavam (com diferença 

estatisticamente significante) agrupamentos familiares de a 

***Dismatu.ro prematuro: com menos de 38 semanas de gestaçãoe PIG 
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ti 4 membr6s, maes jovens de ati 30 anos, menor gasto per

centual do ganho mensal em aliment6s, melhores condições 

de higiene pessoal do pai e menor.proporção de analfabetos 

(tanto mães-quanto pais). Não houve diferença significati 

va quando foram consideradas as condições de higiene pe~so 

al da criança ou da mãe e tamb&m não se encontrou diferen

ça entre os dois grupos quanto i idade paterna. 

Na verdade, mesmo nos países desenvolvi 

dos têm-se verificado diferenças no crescimento da criança 

1 - ... 1 . 1 37 com re açao a c asse soc~a a que pertencem • 

Também nos países em desenvolvimento ·es 

sas mesmas diferenças têm sido assinaladas. Os estudos ·em 

preendidos por MARQUES e col 90 , com relação a crianças 

brasileiras, mostraram tamh&m uma clara diferença tanto nos 

valores m&dios de peso como nos de altuia, segundo a classe 

social ou seJa, os pesos e as alturas se encontram dentro 

de uma hierarquia, segundo a ordem existente nas classes ·so 

ciais, para todas as idad~s, acentuando-se com o aumento 

desta. 

158 Estudos de SIQUEIRA e col , envolvendo 

382 crianças brasileiras de classe social elevada e acampa -

nhadas at& os 30 meses de idade, mostraram que o crescimento 

dessas crianças (_em peso, comprimento e perímetro cefálico ) 

foi o mesmo que o de crianças de países desenvolvidos • 

Da mesma forma HABICHT e col 60 verifica 

ram que as crianças de nível sócio-econômico alto, nos paí-
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se~ em desenvolvimento, t~m um crescimento ffsico maior que 

as de nfvel sócio-econômico baixo. Para ~referidos autores 

estas diferenças no cresçimento ffsico dificilmente poderão 

ser atribuídas às diferenças genéticas, já que, em muitos 

casos, ambos os grupos sócio-econômicos são de origem so

cial semelhante. 

CHRISTIANSEN e col 23 estudando 164 famf 

lias de baixas condições sócio-econômicas, em Bogotá , e 

que t1nham crianças com peso e altura norma~ e subnormro~s , 

verificaram que o crescimento ffsico foi positivamente as

sociado com gastos em alimentação, condições sanitárias d~ 

habitação, idade da mãe, intervalo interpartal entre as ~ri 

anças sobrevivent~s. nfvel de instrução dos pais, aspira 

çoes com relação à criança e status sócio-econômico. Somen 

te a idade da mãe , tamanho da famflia, intervalo interpar

tal e condições sanitárias foram relacionadas com peso e 

altura, independentc·s do nfve 1 sócio-econômico. Os gastos 

em alimentação, nfvel de instrução dos pais, aglomerados e 

aspirações com relação à criança refletiráii:. a influ~ncia do 

status sócio-econômico sobre o crescimento ffsico • Os a 

chados acentuam. a importância dentro das diferentes clas

ses sociais e mostram que elas afetam o crescimento físico 

da criança • 

JANES 7 ~ num estudo semi-longitudinal rea 

lizado na Nigéria e compreendendo 2 grupos de crianças de 

alto e baixo nfvel sócio-econômi~o, verificou que até os 

3 meses as crianças pobres tinham um crescimento similar ao 

das crianças ricas (e também ao de crianças européias) mas, 
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a partir dos 6 meses de idade, elas mostravam retardo em 

todos os aspectos de crescimento estudados. O grupo de ~ri 

anças pobres nio conseguiu alcançar o de crianças ricas · a 

tê os 7 anos. 

Já SCRIMSHAW 146 assinala que durante os 

primeiros meses de vida, quando a maioria das crianças de 

baixo status sScio-econ5mico sio amamentadas ao seio, seu 

crescimento se assemelha ao das crianças bem nutridas de 

qualquer regiio do mundo; entretanto, a partir dos seis me 

ses de idade, no máximo, quando o leite materno jâ nao cons 

titui uma fonte adequada de proteínas e quando a prevalênci 

a de infecções diarréicas e de outra Índole apresenta-se au 

mentada, o crescimento se atrasa de modo progressivo • 

No entanto, segundo o mesmo autor146 ~m 

bora a desnutrição seja o fator primordial do retardo no 

crescimento e desenvolvimento, essa situaçio nio se remedeia, 

necessariamente com uma melhor dieta, uma vez que a desnutri 

çio é sinérgica com as infecções; sendo as infecções mais 

frequentes e graves nessas crianças, devido ao seu estado 

de desnutrição (o qual reduz sua capacidade de resistência) 

e ao fato de estarem mais constantemente expostªs à infec -

çio (devido à falta de saneamento ambiental e higiene pesso 

al), o crescimento físico dessas crianças tende evidente~en 

te a apresentar retardo. 

Por outro lado, as crianças de nível ~S 

cio-econ5mico alto, nos pafses em desenvolvimento, crescem 

num ritmo similar ao constatado nas crianças de países de 
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senvolvid6s, com diferentes caracter{sticas €tnicas 
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~1IRHAKIMI 4 , estudando medidas antropo

métricas (peso, estatura e per{metro cefãlico)sdo nascimen

to aos 2 anos de idade de 63 meninos e 68 meninas proceden

tes de fam{lias ricas em Shiraz, Irã, em condições similares 

a grupos de alto n{vel sócio-econômico da Europa Ocidental e 

América do Norte, encontrou valores similares aos de Boston 

e Londres. No entanto, estas crianças iranianas, quando c·om 

paradas com outro grupo de crianças da mesma área (com caraE_ 

ter{sticas semelhantes) mas de baixo n{vel sócio-econômico , 

mostraram diferenças em peso, estatura e per{metro cefálico 

bastante acentuadas : o grupo de baixo status sócio-econômi

co mostrou menores médias em todas as variáveis estudadas 

, Concluiu-se! que o crescimento potencial das crianças irania -

nas não é menor que o das crianças da Europa Ocidental, enibE_ 

ra a maioria da população mostre um menor ritmo de crescinien 

to. 

Se por um lado, estes e outros estudos , 

como os empreendidos por SCOTT e col 144 e WINGERD e co1 185 , 

têm evidenciado que,quando as condições sócio-econômicas 

sao semelhantes, não se verifica déficit estatura! nos indi

v{duos que apresentam diferenças raciais, outros pesquisado-

6 . -res, como por exemplo ASHCROFT e DESAI advertem que esta 

havendo em muitos centros uma tendência a subestimar a in-

fluência de fatores raciais no crescimento, superestimando 

se, em compensaçao, os fatores ambientais, especialmente a 

nutrição . 
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Da mesma for~a, ROBSON e col 134 tarnb~rn 

assinalam diferenças significantes no crescimento fisico 

de crianças negras e brancas. Eles sugerem a utilização 

de padrões especificas quanto à raça e sexo para avaliar o 

crescimento fisico das crianças. 

No nosso meio, estudos de SIQUEIRA 152 

sugerem a existincia de fatores individuais norteando o 

crescimento tanto intra-uterino corno pós-natal e salientam 

a dúvida sobre se apenas os fatores ambientais merecem a 

tenção. 

Outros fatores também têm sido assinala 

d PATTON GARDNER 121 1' d . .. os. e , por exernp o, evi enc1ararn de -

ficit de altura e peso coincidentes com probl~mas ernocio -

nais; entre as possiveis causas aventadas por esses autores 

para explicar a maneira pela qual a carência afetiva inter-

fere no crescimento, encontram-se a falta de nutrientes 

nao por probl~rna econ8rnico mas por d~scaso em relação à die 

ta e a redução do apetite devida à letargia e depressão . 

Tarnb~rn os fatores culturais têm sido ·en 

fatizados.MENCHACA 98 assinala que a prova mais convincente 

do efeito que o conjunto de tradições e costumes (que sign.i_ 

fica o estilo de vida) exerce sobre o crescimento e desen-

volvirnento da criança,é proporcionada pelos "meninos lobos", 

como geralmente se chamam os criados por animais: sua ali 

mentação, linguag~rn, deambulação e demais hibitos se condi-

cionam aos do respectivo animal. 
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De tudo que foi visto, entio, pode-se e 

videnciar que diversos fatores podem influenciar de maneira 

negativa tanto o crescimento fetal como o crescimento subsc 

quente da criança. 

Fatores que exerçam uma açao negativa s~ 

bre o crescimento intra-uteririo, assumem, por&m, uma parti

cular importância, urna vez que, esse prejuízo não diz respei

to apenas ao dSficit que a criança apresenta em termos de 

um menor tamanho ao nascer , mas tamb&m, pelo maior risco 

de adoecer e morrer a que está sujeita e pela possibilidade 

de apresentar um crescimento e desenvolvimento pós-natal ·de 

ficiente. 

Assim, dentre os vários fatores menciona 

dos pela literatura como causas de retardo do crescimento 

fetal, a desnutrição materna e as patologias da gestação 

em termos de Saúde PÚblica, parecem requerer uma especial 

consideração: são fatores sobre os quais existe a possibili 

dade de uma maior interfer~ncia a nível de pr6-natal, no 

sentido de prevenir e/ou controlar o efeito negativo que e 

xercem sobre o crescimento do feto. 

No entanto, a exist~ncia de uma patolo -

gia nem sempre implica nun1a defici~ncia nutricional e, emb~ 

ra a desnutri~ão materna seja considerada como um processo 

patolÓgico, tanto o primeiro como o segundo caso são dife 

rentes daquele em que existam ambos os processos, ou seja , 

no qual,fatores de agravo ao crescimento fetal se acumulam. 
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g .lógico qt.ie, para se efetuar um estudo 

prospectivo envolvendo desde a gestação e atingindo ainda 

o subsequente crescimento pós-natal da criança e, no qual 

se procure estudar a ação conjungada de vários fatores(que 

exerçam influência negativa sobre o crescimento fetal e, 

por consequência, possam estar relacionados ao crescimento 

subsequente) hi necessidade de um grande número de casos • 

No entanto, a possibilidade de se con • 

tar com um número suficiente de casos para que se possa 

cruzar diversas variáveis num estudo dessa natureza, é mui 

to pequena. 

Desta forma e, ainda por desconhecer a 

existência de um estudo no qual se tenha avaliado a açao 

desses fatores de forma combinada (desnutrição materna e 

patologias da gestação),tanto no que diz respeito ao cres

cimento fetal como ao crescimento pós-nat~l. o presente 

trabalho se propôs a estudar a influência do estado nutri

cional materno e das patologias da gestação sobre o cre~ci 

mente fetal e pós-natal. 

O emprego das curvas ponderais para diaz. 

nosticar o estado nutricional materrio, se apresentou, ainda, 

como uma possibilidade de verificação da sua aplicabilidade 

a uma população de gestantes que, além de apresentar ·ca 

racterfsticas étnicas possivelmente diferentis, apresentas

sem também processos patolÓgicos. 



48. 

A escolha deste m~todo foi ocasionada nao 

apenas por já se haver demonstrado constituir um indicador vá 

lido e fidedigno de desnutrição materna e fetal, como ainda 

no caso de se concluir pela sua viabilidade, por estar rela -

cionado ao que tem sido proposto no país em termos de assis -

tência primária ou seja; a utilização de meios simplificados 

e acessíveis em termos de custos para se diagnosticar o esta

do de saúde da população. 

Dessa forma, contando-se com recursos possí 

veis de serem utilizados a nível de pr~-natal e que permitam 

identificar os grupos mais expostos ao risco de gerar crianças 

com crescimento intra-uterino retardado, pode-se objetivar u'a 

mais adequada assistência pré-natal a esses grupos de gestan -

tes. 

De igual forma, a verificação de um efeito 

cumulativo da desnutrição materna e patologias da ~estação no 

retardo do crescimento fetal e, da continuidade desse efeito 

negativo no crescimento subsequente, pode reforçar ainda mais 

a necessidade de se prestar mais adequada assistência pré-natal 

a esse grupo de gestantes, de forma a prevenir as consequências 

do retardo do crescimento fetal, seja em termos de sobrevida 

seja no sentido de se atingir um crescimento p6s-natal mais a 

dequado. 



2. OBJETIVOS 
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2. OBJETIVOS 

Dois objetivos bisicos nortearam este trabalho: 

2.1. Verificar a influência da desnutrição materna e 

da presença de patologias durante a gravidez so 

bre o crescimento fetal, visto pelo peso, com

primento, perímetro cefilico e perímetro torici 

co, por ocasião do nascimento. 

2.2. Verificar se existe influência da desnutrição m~ 

terna e da presença de patologias durante a ge~ 

tação sobre o crescimento da criança no primeiro 

ano de vida. 



3. POPULAÇÃO E MI!TODOS 



3. · POPULAÇÃO E ME TODOS': 50. 

O estudo prospectivo realizado enfocou 

dois momentos: um no qual a unidade de estudo era a gesta~ 

te e em que se estudou a relação dos fatores maternos (de~ 

nutrição materna e patologias da gestação) com o cresci~e~ 

to intra-uterino. Outio, onde a unidade de estudo se ~on 

centrou na criança durante o primeiro ano de vida e no 

qual se estudou a influência dos fatores maternos (patolo

gias da gestação e desnutrição materna) sobre o crescimen

to da criança na referida faixa etária. 

Assim, na primeira parte do estudo, fo 

ram coletados dados de gestantes que se inscreveram entre 

03/07/78 a 30/08/79 no ambulatório de Pré-Natal do Hospi -

tal das Clfnicas da Universidade Federal de Goiás e que sa 

tisfizeram os seguintes critérios de inclusão : 

a) Conhecimento por parte da gestante da data 

do !tltimo perfodo menstrual normal (UPMN) • 

b) Que a primeira consulta tivesse ocorrido · a 

té a 23a. semana de gestação • 

c) Qué residissem em Goiinia ou rnunicfpios 'li 

mítrofes (Leopoldo de BulhÕe·s, Goianãpolis, 

Aragoiinia, Aparecida de Goiânia, Trindade, 

Goi~niia, Guapõ, Bela Vista e Nerõpolis ) • 
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d) Que soubessem informar o peso habitual • 

Do total de 951 gestantes inscritas no 

período, 583 satisfizeram os critérios de inclusão. Dessas 

583 gestant~s, 360 não apresentaram patologias associadas , 

tipo cardiopati~s, tuberculose, sífilis, infec~6es uriniri

as, diabetes, processos gripais, síndromes diarréicas, a:ne 

mia , hipertensão arterial, doenças hepiticas, epilepsia 

hipertiroidismo e outras. Não apresentaram ainda, patolo

gias pr6prias da gravidez tipo toxemia, hiperemese gravídi

~a, hemorragia vaginal, placenta prévia, incompatibilidade 

ABO, etc. Ess-as gestantes consti tuiram o grupo Normais 

As outras 223 ges.tantes apresentaram ·al 

gum tipo de patologia, quer pr6pria,quer associada à gravi

diz, e formaram o grupo Patol6gicas. 

Dentre essas 360 gestantes normais,houve 

2 casos de perdas fetais; verificou-se ainda uma p:;rande eva

são de partos, sendo que apenas 141 dessas gestantes deram 

à luz no Hospital das ClÍnicas. Dois casos foram ainda a 

fastados do estudo, sendo um devido ao fato de o recém-nas

cido apresentar malformação congênita (agenesia de membros). 

O outro, por se tratar de gravidez múltipla. Em todos os 

139. casos restantes as mulheres tinham se submetido a pelo 

menos 3 pesagens durante a gravid~z, sendo a Última verifi

cada no miximo uma semana antes do parto. 

Nas 223 gestantes que consti tuiram o g·ru 

po Patol6gic~s, verificou-se perda fetal em 22 casos. O~or 
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reu também uma grande evasão de partos, sendo que somente 

105 se verificaram no Hospital das Clínicas. Desses 105, 

quatro casos foram afastados por se tratar de gestação múl 

tipla e 1 ocasionado pelo fato de a criança ser portadora 

de síndrome de Down. Restaram assim, 100 casos que também 

satisfizeram o critério de pelo menos 3 pesagens durante 

a gravidez, sendo a Última com no máximo uma semana de an 

tecedência ao parto. 

Para os dois grupos de gestantes foram 

utilizados os seguintes procedimentos: 

3.1.1. Entrevista inicial por ocasião da primeira ~on 

sul ta com preenchimento de um formulário com dados sobre ·an 

tecedentes pessoais e obstétricos, história da gestação atu 

al e o Índice de status sócio-econômico proposto por ALVA

RENGA e cal 2 como mostra o anexo 1 . 

3.1.2. Tomada dos seguintes dados antropométricos* 

peso, estatura e perímetro cefálico. 

· ·peso: em balança antropométrica Filizola, 

com a gestante vestida e sem sapatos, com aproximação até 

100 gramas. A balança era aferida antes de cada pesagem 

* A verificação de todas as variáveis antropométricas aqui estudadas , 
tanto da gestante, como do recém-nascido e da criança no primeiro a
no de vida, foi realizada apenas pelo autor. 
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Estatura obtida com a gestante em nosi 

çao ereta, sem sapatos, com a régua antro:rométrica da balan 

ça; com aproximação até 0,5 centímetros. 

Perímetro cefálico: obtido com fita -me 

trica de material plástico inextensível, entre a porçao 

mais proeminente do frontal e a protuberância occipital ex 

terna, com·aproximação até 0,5 centímetros. 

3.1.3. Nas consultas subsequentes eram anotados dados 

clínicos da gestante, resultados de exames laboratoriais e 

inform~ões outras que tivessem ficado incompletas por oca 

sião da primeira entrevista. Era verificado o peso da ge~ 

tante e feita orientação no sentido de que continuasse a 

frequentar o pré-natal e procurasse o Hospital das Clínicas 

por ocasião do parto. Era efetuada ainda a revisão do pron 

tuário da gestante a fim de se verificar a exist~ncia prévi 

a de patologias que pudessem influenciar o crescimento fe 

tal. 

3.1.4. Foi organizado um fichário das gestantes com o 

nome completo, número de prontuário, número de formulário e 

outras observaç5es pertinentes para facilitar o controle em 

casos de patologias que exigissem internação e ainda 

controle dos partos. 

para 

3.1.5. Os dados referentes aos partos foram coletados 

entre 16/10/78 a 19/03/80 (período durante o qual ocorreram 

os nascimentos). Foram colhidos dos prontuários das gestag 

tes as observações referentes ao parto assim como o peso da 
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* Os dados relativos às condições da criança placenta 

foram coletados nas papeletas do berçário, assim como o 

cálculo de idade gestacional pelo método de CAPURRO e 

_ col 17 (em 40 casos não foi calculada). 

3.1.6. As medidas antropométricas dos recém-nasci -

dos foram verificadas até 24 horas após o parto e foram 

realizadas da seguinte forma: 

· Peso - utilizando balança apropriada , 

marca Filizola, com"a ctiança despida e com aproximação de 

10 gramas. ! balança era aferida antes de cada pesagem 

· Conip"r"ime·n·to - utilizando antropômetro 

horizontal com a criança em decúbito dorsal e com o aux{-

lio de uma pessoa auxiliar que segurava a cabeça da crian 

ça junto ao ramo fixo do antropômetro. A verificação do 

comprimento era completada segurando-se com uma das maos 

as plantas dos pés da criança contra o ramo móvel do ant·ro 

pômetr6 , e com a outra mao, firmando os joelhos da crian-

ça. Aproximação de 0,1 em. 

nica já descrita para a mae e com aproximação de 0,1 em 

· ·pe·r·fme·t·ro· to·rãcico - obtido com fi ta mé 

trica de material plástico inextensível, passada ao redor 

* A verificação do peso da placenta consta d~ rotina da Clínica Obsté
trica e se realiza em balança Filizola, com carga máxima de 2.000g 
e aproximação de Sg; o peso é! verificado logo após a expulsão e·en 
volve também o cordão. Houve 9 casos em que esta medida não foi ·re 
alizada. · -
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do tSrax da criança deitada de cost~s. i altura dos mamilos. 

Computaram-se também os milfmetros. 

3.1.7. Foram elaboradas carteirinhas para apraza~e~to 

dos retornos da crianÇa, sendo entregues i mae com a orien-

taçio, verbal e por escrito, referente ao perfodo em que 

a criança deveria comparecer novamente ao ambulatório do 

Hospital das Clínicas (até 7 dias antes ou após completar 1 

mês de idade). 

3.1.8. Foi organizado um fichirio com o nome da crian 

ça, data do nascimento, nGmero do formulirio da pesquisa 
.. 

nGmero da ficha da criança no Serviço de Puericultura e nu 

mero do prontuário da criança (quando existeitt.e)_.Esse fichi

rio facilitava o controle das crianças . 

3.1.9. As consultas das crianças foram realizadas ao 

completar 1,3,6,9 e 12 meses de idade; assim, com a medida 

obtida por ocasiio do nascimento, cumpria-se 6 registros pa 

ra cada criança e admiti~-se um mfnimo de 3, sendo que o 

não comparecimento ~ Última consulta excluía a criança do 

estudo. Todas as crianças acompanhadas foram examinadas 

dentro do período estabelecido (7 dias antes ou 7 dias após 

a criança completar mês). 

As variáveis antropométricas verificadas 

foram as mesmas vistas por ocasião do nascimento (peso, com 

primento, perímetro cefálico e perímetro toricico) e obede

ceram ; mesma técnica descrita para o recém-nascido. As in 

formações foram anotadas na parte do formulirio específica 

para este fim. Na Gltima consulta foi reaplicado o Índice 
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de status sócio-econômico elab.orado por ALVARENGA e co1 2• 

Os dados relativos à criança de 1 a 

12 meses foram colhidos entre 09/11/78 a 06/01/81. 

Das 139 crianças nascidas de gestantes 

normais, 2 faleceram, 9.5 não compareceram para o Último e·xa 

me e assim, somente 42 completaram um ano de seguimento. ·co 

mo algumas dessas crianças não compareceram a todos os exa-

mes, o número de crianças observadas com 1,3,6 e 9 meses ... 
e 

variável. 

Nas 100 crianças nascidas de gestantes p~ 

tolÓgicas, verificaram-se 8 óbitos, 69 evasoes e apenas em 

23 casos a criança foi acompanhada até completar 12 meses 

Também nesse caso, algumas crianças não compareceram a to

dos os exames, motivo pelo AUal o número de crianças observa 

das com 1,3,6 e 9 meses é variado. 

Apesar do esforço) empreendido no sentido 

de procurar acompanhar todas as gestantes e crianças inseri-

tas, ocorreu uma grande perda. Algumas causas puderam ser 

identificadas: falta de vaga na Clínica Obstétrica por ocas i 

ão do parto, mudança da família para outras cidades e as pa 

ralisações ocorridas 197968 1980 32 decorrência das em e em 

solicitações de verbas para manutenção do Hospital • 

3.2. Anilise dos dados 



3.2.1. Tanto às gestantes do grupo Normais como 

do grupo Patológicas foram aplicadas as curvas de ganho 

de peso elaboradas por SIQUEIRA 151 

57. 
.. 
as 

Com a aplicaçio das curvas constitui~am-

se, para cada grupo, 3 subgrupos de gestantes : 

a) Desnut~idas - gestantes cujo peso ficou no limite 

inferior ou abaixo da faixa de valores normais . 

b) Nutridas * - gestantes cujo peso se situou dentro 

da faixa de valores normais. 

c) Obesas - gestantescujo peso ficou no limite sup~ 

rior ou acima da faixa de valores normais • 

Como se dispunha dos dados necessários 

ao emprego da curva (peso e estatura da gestante e idade ge~ 

tacional), não houve dificuldades para sua aplicação. Após 

a classificaçãri , os dados foram tabulados e foram calcula -

das as médias das diversas variáveis estudadas para os sub -

grupos desnutridas, nutridas e obesas dos dois grupos ( NoE 

mais e Patológica~), tanto no que se refere is variáveis rela 

cionadas i gestação como is da criança no primeiro ano de Yi 

da. 

* Embora SIQUEIRA151 tenha denominado este grupo de "normais", usaremos 
aqui o termo ''nutridas", para evitar que haja confusão com o grupo 
Nonnais. 
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3.2.2. O cálculo do ganho de peso durante a gravidez 

foi feito a partir da diferença entre o peso da filtima con

sulta e o da primeira consulta. 

3.2.3. A classificação dos grupos de acordo com a· i 

dade gestacional (pré-termo, termo e pôs-termo) foi feita 

pela aplicação dos critérios propostos por BATTAGLIA e LUB

CHENCO 8 • 

3.2.4. Procedeu-se ainda a uma caracterização dos 

dois grupos - Normais e PatolÓgicas - através da obtenção 

dos valores médios atingidos por cada variável em cada gru 

po (tanto para as variáveis relacionadas i gestação como P! 

ra as variáveis da criança no primeiro ano de vida). 

3.2.5. A partir do percentil 50 para o sexo feminino 

e também para o sexo masculino da tabela da Harvard School 

of Public Health (citados em VAUGHAN rrr 181) , calculou - se 

os valores médios para ambos os sexos (anexo 2) para que se 

pudesse comparar as medidas antropométricas (peso, compri~en 

to, perimetro cefálico e perimetro torácico) das crianças ao 

nascer e com 3,6,9 e 12 meses de idade, observadas nos gr_!:! 

pos ( Normais e Patológicas) e subgrupos (desnutridas, nut·ri 

das e obesas). 

3. 2. 6. A classificação do status só~io-econômico foi fci 

fcr·tanto inicialmente para as gestantes, como posteriormente ·P! 

ra o grupo de crianças que completou um ario, segundo a meto

dologia empregada por ALVARENGA e col 2 • Como se verificou 

tratar-se de população homog~nea (entre as gestantes 88,70% 
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pertenciam à classe social baixa e 11,30% eram de classe ·mé 

dia, quando as crianças completaram um ano se verificou que 

83,08% pertenciam à classe social baixa e que 16,92% eram 

de classe média) ess·es dados não serão apresentados no p·r~ 

sente trabalho. 

3.2.7. Para o teste de igualdade de médias nos três 

subgrupos e ainda para os grupos foi utilizada a análise de 

.- . 1 "t~ . d 1 f" 40 , 1 d . . var1anc1a a cr1 er1o, mo e o 1xo , com n1ve e s1gn1-

ficãncia fixado em 5% • 

3.2.8. Para aquelas variáveis nas quais a análise de 

. variância detectou diferenças significativas entre as médi

as foram aplicados contrastes de SCHEFF~143 com o objetivo 

de identificar tais diferenças • O nível de significância 

foi fixado em 5%. 

3.2.9. Da análise dos dados foram elaboradas tabelas 

e gráficos apresentados nos capítulos 4 e 5 e no Anexo ; pa 

ra facilidade ,de ·elàboração do. trabalho os títulos dessas, ·ta 

belas foram simplificados • 



4. RESULTADOS 
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4. - 'RE"SUL !ADOS 

4 .1 •. características gerais' dos grupos estudados 

Corno relacionamos anteriormente, foram 

constituídos 2 grupos: um de gestantes normais (grupo Norma 

is) e o outro formado pelas gestantes que apresentaram pato 

logias prSprias ou associadas i gravidez (grupo PatolSgicas). 

Para ambos os grupos foram estudadas :.di versas variáveis quer 

relacionadas i gestaçio, quer relacionadas i criança ror~ 

casiio do nascimento e durante o 19 ano de vida. 

4.1.1. · EstUdo das vaa:-iáveis relacionadas à gestaçio. 

Embora os dois grupos tenham apresentado 

diferenças entre as m€di~s, a análise de variincia revelou 

que, em sua maioria, as variáveis estudadas nio apresentaram 

diferenças significativas. 

Para o perímetro cefálico, idade da ges

tante e idade gestacional (.pelos métodos de Capurro e UPMN) 

foram encontradas diferenças significativas e que foram c·orn 

provàdas peloscontrastesde Scheffé. Esses dados sio rnost·ra 

dos na tabela 1 (.que sintetiza as tabelas 1 a 13 do anexo 3). 



TABELA I - Al'\~L!Sl: UE VARlltNCIA E CONTRASTES DE SCIILI'J'C DAS \'ARIAI'LJ!'i RELACIONAVAS i\ GESTAÇÃO, 

GRUPOS SOR.\l.-\15 E PATOLOGlCAS, 

--------------4------------------~--·-------·---------r----------------r---------------
\'ARl~\'EL 

Peso habitual da 

gestante 

C:lnho de peso duril!! 

te a g ravillcz 

Peso ao final da -
gravidez 

Estatura d;& gestante 

PerÍn'Ctro cefálico 

da gestante 

IJ.~~ da gestante 

Idade gestacicnal 
(UI~ r\) 

Idade gesta~ional 
(CAPURRD) 

reso Ja placenta 

~!COlA GRUPO NOR~IAIS ~!COlA Gl!Ul'ú I'ATOI.OG! RESULTADOS DA A:\Á RESULTADOS DOS CO.t! 

(139 casos) CAS (100 casos) L!St: llE I'ARIÂNCIA TRASTES DE SCIIEFFE 

(,oo ní,•el de St ) (ao nível de 5\ ~ 

49690~64 g 

11507,19 g 

61197,84 g 

153,82 an 

S;\,51 an 

24,63 anos 

39 , S 7 semanas 

a 
40,06 Sell\illlaS 

c 
593,80 g 

a (opcn:IS em 116 casos) 

c( apenas em 133 casos) 

Sl31.10,00g 

11213,50g 

62593,50g 

154,10 on 

53,86 cr.1 

26,77 ólllOS 

38,86 semanas 

b 
3!) ,12 semanas 

d 
570,80 g 

Di Cercnça não sir,nif.!_ 

cante 

Diferença não signif! 

cante 

Diferença não signif.!. 

cante 

Diferença não signif.!. 

cante 

o Diferença signific_! 

ti v a 

Diferença signific~ 

tiva 

Diferença significa 
tiva -

Diferença significa 
tiva -

Diferença não signi 
cante -

b (apenas em 83 casos) 

d (apenas em 97 casos) 

média nonnais ~nor que 

média patolÓgicas 

média normais menor que 

média patológicas 

.OOcia nonnais maior que 
média patolÓgicas 

rnédia nonnais nl<lior que 
média patológicas 
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4 .1. 2. Estudo das variâve is do recém-nasc·ido 

Verificou-se que os dois grupos apre -

sentaram diferenças significativas em todas as variáveis ~s 

tudadas (pes·o, comprimento, perímetro cefálico e perímetro 

torácico) da criança ao nascer. 

A tabela 2 mostra os valores médios ~n 

centrados para os dois grupos e sintetiza os resultados da 

análise de variância e dos contrastes de Scheffé (que sao 

mostrados nas tabelas 14 a 21 do anexo 3 ). 



TABELA z _ ANÃLISE DE VARIÃNCIA E CONTRASTES DE SCHEFFg DAS MEDIDAS ANTROPOMgTRICAS DOS RECgM-NASCIDOS 

FILHOS DAS GESTANTES ESTUDADAS - GRUPO NORMAIS E PATOLaGICAS. 

VARIÁVEL 

Peso ao nascer 

Comprimento ao nascer 

Perímetro cefálico ao 
nac;cer 

Perímetro torácico ao 
nascer 

MEDIA GRUPO NORMAIS 
(139 casos ) 

3161,00g 

49,79 an 

34,29 an 

33,02 an 

I 

~!EilliA GRUPO PATOLCGICAS 
(100 casos ) 

2863,20 g 

48,82 an 

33,64 an 

31,74 an 

RESULTAOOS DA ANÁLISE 
DE VARiftNCIA( ao nível 
de 5% ) 

Diferença signifi~ativa 

Diferença significativa 

HESULTAr...OS OOS COJ\TTRASTES 

DE SCHEFFE (ao nível de 
5% ) • 

média normais maior que 
média patológicas 

média normais maior que 

média patolÓgicas. 

Difere~ç~ significativa média normais maior que 
média patolÓgicas 

Diferença significativc média normais maior que 
média patolÓgicas 
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4.1.3. Estudo do crescimento da criança ho primeiro 

ano de vida 

Como vimos anteriormente, foram verifica 

das as medidas antrooométricas da criança ao nascer e ao 
~ J 

completar ·1, 3, 6, 9 e 12 meses. 

4.1.3.1. Estudo d~ variação do peso da criança 

no primeiro ano de vida. 

O peso da criança no primeiro ano de vida 

foi sempre maior no grupo Normais. A diferença existente 

entre as médias foi significativa em todos os meses estuda -

dos. A tabela 3 mostra as médias encontradas e sintetiza os 

resultados da anilise de variincia e dos contrastes de Schef 

fé (tabelas 22 a 33· do anexo 3 ). 



TABELA 3 - AN~LISE DE VARIÃNCIA E CONTRASTES DE SCHEFFg DO PESO DOS FILHOS DAS GESTANTES ESTUDADAS. 

GRUPOS NORMAIS E PATOLOGICAS. 

~ 
NORMAIS P.ATOLOGICAS RESULTAOOS DA .AJ\IÁLISE RESULTADOS DOS CONTRAS -

DE VARIÃNCIA (ao nível TES DE SlliEFn (ao ní-
médir n9 de casos média n9 de ·casos de 5% ) vel de 5% ) E 

Ao nascer 3148,8lg 42 2793,48g 23 Diferença significati Média normais maior que 

v a média patolÓgicas 
Com 1 mês 4055,00g 36 3591,00g 20 Diferença significat_! 

v a Média normais maior que 

média patológicas 
Com 3 meses 5978,65g 37 5420,67g 15 Diferença significat_! 

I v a ~~dia normais maior que 

média patolÓgicas 
Com 6 meses 7937,04g 27 7015,79g 19 Diferença significa ti 

v a Média normais maior que 

média patolÓgicas 
Co:n 9 meses 9059,62g 26 7921,18g 17 Diferença significati 

v a Média normais maior que 

média patolÓgicas 
Com 12 meses 9613,10g 42 8900,00g 23 Diferença significati 

v a Média normais maior que 

média patolÓgicas 
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4 .1. 3. 2. Estudo dn variacão do comp·rim:ento 

da criança no primeiro ano de vida. 

O comprimento da criança ao nascer foi 

significativamente maior no grupo Normais. No decorrer do 

primeiro ano, no entanto, embora as médias encontradas no 

grupo Normais tenham sido sempre maiores que as do grupo Pa 

tolÕgicas, a análise de variância não demonstrou diferença 

significativa ao completarem as crianças 1,6 e 12 meses 

Esses dados são mostrados na tabela 4 Ce que sintetiza as 

tabelas 34 a 42 do anexo 3 ). 



TABELA 4 _ ANÁLISE DE VARIÃNCIA E CONTRASTES DE SCHEFFE DO COMPRIMENTO DOS FILHOS DAS GESTANTES 

ESTUDADAS . GRUPOS NOR~~IS E PATOLCGICAS. 

:\ORMAIS PATOL(JGICJ\S 

~--------------X-9--de--~-------------~-,o-.-d-e--~ 

· ~~dia casos ~~dia casos 

Ao nascer 49,83 em 42 48, 47on 23 

54,12 011 36 51, 79cm 20 

Com 3 meses 60,81 em 37 58,39em 15 

Com 6 meses 66,03 em 27 64,73an 19 

Com 9 meses 70,71 em 26 68,78an 17 

Com 12 meses 74,08 em 42 73,06an 23 

RESULTADOS DA fu'\ÁLISE RESULTADOS LXJS CO\'TRASTES DE 

DE VARIÂ\CJA (ao nÍ\'el SO!tf'Ff (ao nível de 5% ) 

de 5% ) 

Diferença significa ti- ~lédia nonnais maior que média 

v a 

Diferença não signfi -

cante 

Diferença significati

va 

Diferença não signif! 

cante 

Diferença significati

va 

Diferença não signif! 

cante 

patológicas 

Mêdia normais maior que média 

patológicas. 

Média normais maior que média 

patológicas 
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4.1.3.3. Estudo da var1acao do nerimetro cef~ 

lico da crianca no nrimeiro ano de vi 

da. 

O perimetro cefãlico da crianca apresentou 

maiores médias para o pru~o Normais por ocasião do nascimento 

e em todas as outras medidas efetuadas no decorrer do nrimeiro 

ano de vida. A análise de variância mostrou que, tanto nor 

ocasião do nascimento como ao completar -1,3,6 e 9 meses, as di 

ferenças foram significativas ; apenas no 129 mês, quando se 

verificou pequena diferença entre as médias, a anãlise de va 

riância não mostrou diferença sirnificativa ao nivel de 5% 

A tabela 5 mostra as médias dos dois grupos e sintetiza os re 

sultados da anãlise de variância e contrastes de Scheffé (tabe 

las 43 a 53 do anexo 3 ). 



TABELA S _ ANALISE DE VARIÃNCIA E CONTRASTES DE SCHEFFn DO PER!METRO CEFALICO DOS FILHOS DAS GES -

TANTES ESTUDADAS. GRUPOS NORMAIS E PATOLOGICAS. 

~ 
NORHAIS PATOLÚGICAS RESULTADOS DA k~ISE RESULTADOS DOS CO.\JTRASTES 

:K9 de j\9 de DE VJ\RIÂNCIA (uo níveJ DE SrnEFFt (ao nível de 5%) o 

E ~:édia casos ?'1éclia casos ele 5% ) 
--·--

Ao noscer 34,39 on 42 33,56 on 23 Diferença significati-

Média norm~üs maior 
~ 

v a que me-

dia patológicns 

Co::1 1 mes 36,46 on 36 35,40 on 20 Diferença significati_ 

Média normais maior 
~ 

v a que me-

dia patolÓ9icas 

Cor;; 3 meses 30,94 on 37 38,98 on 15 Diferença significati_ 

Média nonnais maior 
~ 

v a que me-

dia patolÓr;icas 

Com 6 meses 43,00 on 27 42,00 on 19 Diferença significa ti_ 
Média normais maior 

~ 

v a que me-

dia patolÓgicas 

Com 9 meses 4~,62 26 43,62 17 Diferenc·a sirnificati_ 1'-lêclia nonn:üs maior que 
~ 

em em me-
v a 
Difercnra na o sir-nifi_ dia patolÓgicas 

Com 12 meses 45,60 em 42 I 45,24 on 23 ;i cante. -
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4.1.3.4. · Est'udo ·da Var·ia·cão do ·per·fme·tr·o',·to 

rãc'ico da ·c·riança· no· prime·iro' ·ano 

· ·de Vida. 

O perímetro torácico das crianças estuda-

·das foi significativamente maior por ocasião do nascimento 

para o grupo Normais • O mesmo se verificou em todas as 

medidas observadas no primeiro ano de vida. A tabela 6 

mostra as médias do perímetro torácico das crianças ao 

nascer e com 1,3,6,9 e 12 meses para os dois grupos e sin

tetiza os resultados da análise de variincia e dos contras 

tes de Scheffé (tabelas 54 a 65 do anexo 3 ) • 



TABELA 6 _ ANXLISE DE VARIÂNCIA E CONTRASTES DE SCHEFFg DO PER!METRO TORXCICO DOS FILHOS DAS GES

TANTES ESTUDADAS. GRUPOS NORMAIS E PATOLOGICAS. 

~ 
NORMAIS PATOLOGICAS RESULTADOS DA ANÁLISE RESULTADOS DOS CONTRASTES DE 

DE VARIÂNCIA (ao nível SCHEFFE (ao nível de 5% ) -N9 de N9 de 
Média· casos Média casos de 5% ) 

Ao nascer 33,07 on 42 31,65 on 23 Diferença significativa Média nonnais maior que me-

di a patolÓgicas 
-~-------

-·~ ----

Com 1 mês 35,83 36 33,98 20 Diferença significativa Média nonnais maior que -on on me-
dia patológicas 

Com 3 meses 40,99 37 39,17 15 Dtferença significativa Média normais maior -on on que me-

dia patolÓgicas 
Com 6 meses 44,41 on 27 42,32 em 19 Diferença significativa Média normais maior que mé-

dia patolÓgicas 
Com 9 meses 46,06 26 44,09 17 Diferença significativa Média normais maior que -em 011 me-

dia patolÓgicas 
Com 12 meses 47,06 on 42 45,89 on 23 Diferença significativa Média normais maior que -me-

l dia1patolo~icas 
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4 .1. 3. 5. EstUdo da idade gestacion·al das ·cri 

anças ·acompanhadas no p·rimeiro ano 

de Vida. 

Em virtude das medidas antropom~tricas da ~ri 

ança haverem mostrado uma diferença significativa desfavori

vel para o grupo Patol6gicas, foi estudada tamb~m a idade 

gestacional dessas crianças. Pelos dois m~todos. utilizados 

para o cálculo da idade gestacional, verificou-se que o gr~ 

po Nor~ais apresznt0u médias significativamente maiores que 

as do grupo Fatol6gicas • A tabela 7 mostra as m~dias eneon 

tradas para os dois grupos e os resultados da anilise de va

riância e dos contrastes de Scheff~. (As tabelas 66 a 69 do 

anexo 3 mostram a análise de variincia e os contrastes de 

Scheff~ elaborados para a variivel idade gestacional para os 

dois grupos estudados). 



TABELA 7 - AN~LISE DE VARIÃNCIA E CONTRASTES DE SCHEFFg DA IDADE GESTACIONAL PELOS MgTODOS DE CAPUR 
f<..O E UPMN - GRUPOS NORMAIS E PATOLOGICAS. 

IDADE GESTA- NORMAIS PATOLOGICAS RESULTADOS DA ANÁLISE RESULTADOS DOS CONTRASTES DE SCHEFFE 

CIONAL EM N9 de N9 de DE VA~IÂ1\JCIA (ao nível (ao nível de 5 % ) 

SHíANAS · ~1édia casos Média casos de 5% ) 
a 

:Método de CAPUR 40,30 41 38,64 2:1 Diferença significativa Média normis maior que média patoló 

RO gicas 

Método do UP~l\l 39,93 42 38,83 23 Diferença significativa Média normais maior que média patoli 

gicas 

a = houve um caso em que nao foi calculada 
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4.2. Esthdo das variiveis relacionadas ~ ?~S~~~ãd se

gundo o estado nutricional materno. 

Ambos os grupos ·consfituÍdos · (Normais e Pa 

tolÓgicas) foram subdivididos em subgrupos : desnutridas , 

nutridas e obesas. Foram calculadas as médias dos valores 

que cada variivel estudada apresentou em cada subgrupo dos 

dois grupos. 

4.2.1. Grupo Nor~~is 

A análise de variância e os contrastes de 

Scheffê mostraram que, no grupo Normais, o subgrupo desnu

tridas apresentou médias significativamente menores que as 

nutridas e obesas em peso habitual, ganho de peso durante 

a gravidez, peso ao final da gravidez e peso da placenta . 

As variáveis idade materna, estatura da gestante e idade 

gestacional (pelos dois métodos estudados) não apresenta -

ram diferenças significativas. A variivel perímetro cefi

lico materno não apresentou diferença significativa quando 

se estudou a relação nutridas/desnutridas. 

A tabela 8 mostra as médias dos subgrupos 

e os resultados da análise de variância e dos contrastes de 

Scheffé. (As tabelas 70 a 83 do anexo 3 mostram a análise 

de variância e os contrastes de Scheffé efetuados para se 

verificar a significância das diferenças encontradas e iden 

tificar os subgrupos que obtiveram maiores médias) . 
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TABEI.A 8 - AN~LISE DE VARIÃtKIA E CO!'>TRASTES DE SCHEFFI! DAS \'ARI~VEIS RELACIONADAS Ã GESTAÇJI.O SEGU!\!10 

O ESTADO NUTRICIONAL ltATERNO. GRUPO NOR.'·tUS. 

----·-------~·--------r-------r----------r----------

VARIÃ\FL ~!í.ll!A Di"-"-''UrRlllA~ ~!LDJA 1\UTRJ l1\'> 

(28 casos) (91 casos) 

Peso habitua 1 
da gestnnte 

Ganho de peso 
durante a gra 
videz -

Peso ao final 
da gravidez 

Estatura da 
gestante 

Perímetro 
cefálico da 
gestante 

Idade da gcs. 
tante 

Idade gesta-

43000,00 g 

9H7 ,86 g 

52417,86 g 

154,11 an 

53,04 an 

23,82 anos 

cional (l.Jl'l.!\) 39,51 sem. 

Idade gesta- a 
cional (CAPURRO) 39,69 sem. 

Peso da place~ d 
539,85 g ta 

a (apenas em 26 casos ) 

c (apenas em 15 casos ) 

e (apenas em 86 c~~os) 

49054,94 g 

11923,08 g 

60978,02 g 

153,65 an 

53,42 an 

I 24,84 anos 

39,56 sem 

b 
40,21 :;em .. 

e 
589,40 g 

HL!JJ:. OBES."-5 

(20 casos) 

61950,00 g 

12540,00 g 

74490,00 g 

154,23 an 

54,62 on 

24,85 anos 

39 ,n 

c 
40,02 

f 
685,60 

sem. 

sem. 

RLSULTAOOS DA A'\ÃLISE Rl.SI.JLTA!ú..S OOS 0)\'TJWi'll 
DE \'ARJÃSCIA (ao nível DI: SO!EF!t (ao nível d" 5\: 

de 5\ ) 

Diferença significati- ~~dia obesas maior que r;J,, 
va nutridas 

~~dia obesas w~ior que ~d1a 
desnutridas 
~dia nutridas maior que n;j; , 
desnutridas 

Diferença significati- ~~dias obesas e nutridas não 
va diferem 

~lédia obesas maior que média 
desnutridas 
~dia nutridas ma.ior qu~> nédia 
desnutridas 

Diferença significati-
va ~dia obesas maivr que reJia 

Dife~ença não signifi
cante 

nutridas 
~dia obesas maior que média 
desnutridas 
~~dia nutridas maior que nédia 
de :;nutridas 

Diferença significati- ~~dia obesas ~~ior que nédia 
va nutridas 

Diferença não signifi-
("Antt:-

Diferença não signifi-
cante 

Diferença não signifi-
cante 

~~dia obes;cs maior quE' néd1a 
desnutridas 
~lêdia; nutridas e desnutridas 
não diferem 

-

-

-
Diferença significati- ~!(:dia obesas maior que média 
va nutridas 

b (apenas em 75 casos) 

d (apenas em 27 casos) 

f (apenas em 20 casos ) 

Média obesas maior que nédia 
desnutridas 
~lêdia nutridas mior que média 
cesnutritlas 
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4.2.2. Grupo Patológicas 

Para o grupo Patológicas a análise de va

riância e os contrastes de Scheffé mostraram que o subgrupo 

desnutridas apresentou médias significativamente menores que 

as nutridas e obesas nas seguintes variáveis: peso habitual 

da gestante, ganho de peso e peso ao final da gravidez. Nio 

se verificou diferença significativa para as variáveis: ida

de gestacional (pelo método do UPMN), estatura da gestante e 

peso da placenta. Não se verificou diferença significativa 

entre as médias dos subgrupos nutridas e desnutridas nas 

variáveis perímetro cefálico materno, idade materna e idade 

gestacional (pelo método de Capurro). Esses dados são mos

trados na tabela 9 (que sintetiza as tabelas 84 a 98 do ane

xo 3 ) • 
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TABELA 9 - ANJILISE DE VARIÃNCIA E CONTRASTES DE SCIIEFF.E DAS VARIJIVEIS RELACIONADAS ). GESTAÇJ\0 SEGUSDO 

O ESTADO NUTRICIONAL MATERNO. GRUPO PATOLOGICAS. 

VARIJIVEL ~~!:DIA IJES.\IUTRJDt\5 

(18 casos ) 

Peso habitual 
da gestante 4.3833,33g 

Ganho de peso 
durante a gra 
videz - 8772,22g 

Peso ao final 
da gravidez S260S,SSg 

Estatura da 154,70cn 
gestante 

Perímetro 
cefálico da 
gestante S3,37cn 

Idade da 
gestante 27,67 anos 

Idade gesta 
cima 1 l.JPI.fl 38,24 MOS 

ldade gesta 
dm~J C:miir a - 37,99sem. TO 

Peso da p1!_ d 
centa S16,18g 

a (apenas em 15 casos) 
c (apenas em 17 casos) 
e (apenas em 62 ca.•os) 

~(DIA ~'l!fRlDAS ~ILDIA OBESI\5 

(64 casos) (.18 casos ) 

49812,SOg 64500,00f 

11525,00g 12547,22g 

61337,50g 77047,22g 

1S3,63cm 1SS,2lon 

53 ,'ZZon 54,89on 

25,31 anos 31,06 anos 

38,89sem. 39,40 sem. 

b c 
39,10 sem. 40,17 sem. 

e f 
580,63g 585 ,001! 

b r apenas em 51 casos) 
d 1 apenas em 1" casO!') 
f (apenas em 1!1 casos) 

RESULTAOOS DA A~ RESULTAOC\S oos ro.1"R.\SSI..S DE soam 
LISE DE VARIAo.;ciA (ao nívd de Sl ) 
(ao nÍ\-el de Sl ) 

Diferença sign,! 
~rdia obesas maior que urdia nutridas ficativa 
~rdia obesas maior que urdia desnutridas 
~rdia nutridas rnriior que média desnutridas 

Diferença signi 
íicativa - ~fédias obesas e nutridas não diferem 

~:édia obesas maior que Jrédia desnutridas 
~fé dia nutridas maior que média desnutri 

Diferença signi 
ficath·a - ~ré dia obesas maior que Jrédia nutridas 

~dia obesas maior que média des:~utridas 
~r dia nutridas maior que média desnutrid 

Diferença não 
as 

sienificat te -
Diferença signi 
!icativa - ~rdia obesas maior que Jrédia nutridas 

~rédia. obesas maior que média desnutridas 
Médias nutridas e desnutridas não dife~m 

Diferença signi 
ficativa - ~fé dia obesas maior que redia nutrida.• 

~lédias obesas e desnutridas não diferem 
Médias nutridas e desnutridas não diferem 

DofereDça não 
significante -
Diferença signi 
!icativa - ~fédias obesas e nutridas não di fel"l":! 

Média. obesas ll'.aior que média: desnutridas 
~lédias nutridas e desnutridas não dife~ 

Diferença não 
significante -
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4. 3. Es.thdo das va:r"iáveis do recém,nascido·· se·gundo o ·es 

t·a"do'nut·ric·ion·al materno. 

Como foi visto, tanto o grupo Normais C_<2. 

mo o grupo Patol6gicas foram subdivididas em subgrupos (de~ 

nutridas, nutridas e obesas) pela aplicação das curvas de 

ganho de peso para gestantes. 

4. 3 .1. ·Grupo No·rrnais 

A tabela 10 mostra as médias das variá -

veis peso, comprimento, perímetro cefálico e perímetro tor! 

cico dos recém-nascidos de acordo com o estado nutricional 

materno. Mostra ainda os resultados da análise de variinci 

a e dos contrastes de Scheffé e que revelaram que, em todas 

as variáveis estudadas, as médias dos filhos de desnutridas 

foram menores que as dos filhos de nutridas e dos filhos de 

obesas (tabelas 99 a 106 do anexo 3 ). 



TABELA 10 _ AN~LISE DE VARIÃNCIA E CONTRASTES DE SCHEFF~ DAS MEDIDAS ANTROPOM~TRICAS DOS FILHOS DAS 
GESTANTES ESTUDADAS SEGUNDO O ESTADO NUTRICIONAL MATERNO. GRUPO NOFMAIS. 

VARIÁVEL 

Peso ao nascer(g) 

Comprir.1ento ao 
nascer (on) 

Perímetro cefâli 
co ao nascer(cmT 

Perímetro torá
cico ao nascer (em) 

~!EDIA DES;..TUI1UDAS ~!EDIA Ã1JTRIDAS 

(28 casos) (91 casos) 

2852,50 3195,38 

48,72 49,92 

33,46 34,43 

31,96 33,20 

MEDIA OBESAS 

(20 casos) 

3436,50 

50' 72 

34,85 

33,70 

I 

I 

I 

RESULTADOS DA A\JÁLI RESULTADOS DOS CO~AASTES 

SE DE VARIÂ'\CIA 

(ao nível de 5% ) 
DE SCHEFFE (ao nível de 5%) 

Diferença significativa Média obesas maior que média 
nutridas 
Média obesas maior que média 
desnutridas 
Média nutridas maior que mé
dia desnutridas 

Diferença significativa Média obesas maior que média 
nutridas 
i'.lédia obesas maior que média 
desnutridas 
.t-.lédia nutridas maior que mé
dia desnutridas 

Diferença significativa Médias obesas e nutridas nao 
diferem 

Diferença 

Média obesas maior que média 
desnutridas 
H5dia nut·ridas maior que mé
dia desnutridJs 

significativa Médias obesas e nutridas nao 
diferem 
P.lédia obesa maior que média 
desnutridas 
Média nutridas maior que mé
dia desnutridas 
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4.3. 2. · "Grüpo Pato1Ô"gic·as 

No grupo PatolÓgicas, também as médias 

dos filhos de desnutridas foram significativamente me4ores 

que as dos filhos de nutridas e de obesas em peso, compri

mento, perimetro cefilico e perimetro toricico • 

A tabela 11 mostra as médias das medi

das antropométricas verificadas nos subgrupos de acordo 

com o estado nutricional materno e os resultados da análi

se de variincia e contrastes de Scheffé (sintetizados a 

partir das tabelas 107 a 114 do anexo 3 ) • 



TABELA 11 - ANÃLISE DE VARIÂNCIA E CONTRASTES DE SCHEFFE DAS J'.1EDIDAS ANTROPOMETRICAS DOS FILHU:S UA::. 

GESTANTES ESTUDADAS SEGUNDO O ESTADO NUTRICIONAL MATERNO. GRUPO PATOLOGICAS. 

VARIÁVEL 0~DIA DES~~RIDAS !\~DIA ~UI'RIDAS 0lEDIA OBESAS RESULTNX)S DA A"JÃLISE RESULTADOS OOS CO~TRASTES DE 

(18 casos) (64 Cé1SOS) (18 casos) DE VJ\RIÂ\'CIA (ao nível so-n:rrr. (8.0 nÍ\·el de 5% ) 

de 5% ) 

Peso ao nascer 2355,00 2964,22 3012,22 Diferença significati- ~lêdia obesas e nutridas na o 
(g) v a diferem 

~lédia obesas maior que média 
desnutridas 
i-lédi a nutrida n:aior que média 
desnutridas 

Cor.1primento ao 
nascer (em) 46,40 49,33 49,48 Diferença significati-

v a Média_ obesas e nutridas na o 
diferem 

I 
Média obesas maior que média 
desnutrid<1s 
Média nutridas maior que mêdi 

I desnutridas 
Perímetro ccfâ 

a 

li co -ao nascer 
(on) 32,17 33,93 34,11 Diferença significati-

v a Média_ obesas e nutridas na o 
diferem 
Média obesas maior que média 

• desnutridas 
I Média nutridas maior que médi I a 

desnutridas 
Perímetro to rã 
dco -ao nascer 
(em) 29,53 32,20 32,36 Diferença significati-

I 
v a Média obesas e nutridas na o 

diferem 

I 
Média obesas . -1·' m<110r que mc<.1:JS 
desnutridas 

I ~.~édia nutridas maior que méü.i 
> I desnutndas. 
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4.4. EstUdo elo crescimento da criança no primeir·o ano ele 

viâa segundo o esLtdo nutricional materno. 

As medidas antropom6tricas da criança no 

primeiro ano de vida foram estudad;-ts segundo o mesmo cri t6ri 

o citado, ou seja: a divisão dos grupos em Normais e Patol6-

gicas com subdivisões de conformidade com o estado nutricio

nal materno (desnutridas, nutridas e obesas). 

Foram efetuadas mensuraçoes do peso, com

primento, perímetro cefálico e perímetro torácico da criança 

ao nascer e ao con~letar 1,3,6,9 e 12 meses de idade . 

4.4.1. Estudo da var1açao do peso da crianç~ no primei 

ro ano de vida. 

4.4.1.1. Grupo Normais 

As crianças que constituiram o grupo Nor 

mais apresentaram para os subgrupos nutridas e obesas médias 

sempre maiores em relação ao subgrupo desnutridas. 

A análise de variância e os contrastes de 

Scheff6, no entanto, mostraram que essas diferenças s6 foram 

significativas ao nascer e com 1,3 e 12 meses. Esses dados 

podem ser vistos na tabela 12 (que sintetiza as tabelas 115 

a 124 do anexo 3 ). 



TABELA lZ - •A:LISE DE VARI~CIA E CONTRASTES DE SCHEFFt Dl PESO DA CRIANÇA NO PRIMEIRO ANO DE 

liDA SEGUNDO O ESTADO NUTRICIONAl. MATERO, GRUPO NOIUlAIS. 

~ 
DESNUTRIDAS NUTRIDAS OBESAS RESUL!Aro> DA .A.~I RESULTAro> OOS c:t:MRASI'ES DE -s] 

SE DE VARIJINCJA SOIEF.Fê (ao nível de 5\ ) 
IWE ~~a Nt ~lê dia Nt Média N9 (ao nível de 5\) 

Jo nascer 2830,00 9 3220,00 27 3306,67 6 Diferença signifi- ~1êdias obesas e nutridas não 
cativa diferem 

~fêdias obesas maior que média 
desnutridas 
f.fêdias nutridas maior que llé-
dia desnutridas 

em 1 mês 3600,00 8 4189,56 23 4164,00 s Diferença signifi-
cativa Médias obesas e nutridas não 

diferem 
~1êdiasobesas maior que média 
desnutridas 
Média nutridas maior que 1nêdia 
desnutridas 

Coa 3 meses 5246,25 8 6164,40 25 6282,50 4 Diferença signifi-
cativa f.~dias obesas e nutridas não 

diferem 
Hédia obesas maior que redia 
desnutridas 
l-1édia nutridas maior que média 
desnutridas 

Caa 6 meses 7342,00 5 8110,56 18 7900,00 4 Diferença não sig-
nific!lllte -

Cal 9 meses 8462,50 4 9134,74 19 9380,00 3 Diferença não sig-
nificante -

Cal 12 meses 8875,56 9 9741,85 27 10140,00 6 Diferença signifi- Mêdia obesa e nutridas não dif! 
cativa rem 

1-~dia obesas IMior que média 
desnutridas 
f.lédia nutridas mai.or oue sn&iiA 

I desnutridas 
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4.4.1.2. · Grup6 Patol6gi~as 

As crianças que constituiram o subgrupo 

desnutridas também apresentaram menores médias de peso que 

as dos subgrupos nutridas e obesas • 

A análise de variância e os contrastes 

de Scheffé mostraram, porém, que essas diferenças sõ foram 

significativas ao nascer e ao completarem 1 mês de idade • 

A tabela 13 mostra as médias de peso dos subgrupos nas diVer 

sas mensurações efetuadas e os resultados da análise de vari 

ância e dos contrastes de Scheffé (tabelas 125 a 132 do ane

xo 3 ). 



TABELA l3 - ANÁLISE DE VARI.ÃNCIA E CONTRASTES DE SCHEFFE DO PESO PA CRIANÇA NO PRIMEIRO ANO DE VIDA 

SEGUNDO O ESTADO NUTRICIONAL :MATERNO. GRUPO PATOLCGICAS. 

~,~ PESO(Bl GRA- DESl\1JfRID.AS l\'UfRIDAS 
',,~~ 

IDADE ~!é dia .:-.,'9 ~!édia :J9 

Ao nascer 2227,50 4 2900,67 15 

Com 1 
~ 

2i17 '50 4 3810,00 13 mes 

Com 3 meses 4485,00 4 5780,00 8 

Com 6 meses 6040,00 3 7126,92 13 

Com 9 meses 7350,00 2 7926,67 12 

Com 12 meses 8617,50 4 8987,33 15 

I 

OBESAS 

~·lédia ;\9 

2957,50 4 

3806,67 3 

5710,00 3 

7510,00 3 

8280,00 '! 
J 

885S,OO 4 

RESULTADOS DA Ai'\ÁL..!_,RESULTADOS DOS COl\'TRAS 
SE DE VARIÂ\ICIA jTES DE SCHEFFS 

(ao nível de 5% ) /(ao nÍ\·el de 5% ) 

Diferença significativa fi·lédias obesas e nutri-
I 

Idas não diferem 
1~1édia obesas maior que 
/média desnutridas 
/Média nutridas maior 
lque média desnutridas 

Diferença significativa l;rédia ·. obesas e nutridas 
não diferem 
l\Tédia obesas maior que 

Difereça não signifi -
cante 

Diferença não signifi-
cante 

Diferença não signifi-
cante 

Diferença não signifi-
cante 

'média desnutridas 
f.1édia nutridas maior 
média desnutridas 

-

-

-

-

que 

00 
(Jl 
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4.4.2. Estudo da variacão do comprimento da crianca 

no primeiro ano de vida . 

4.4.2.1. Grupo Normais 

As médias do subgrupo desnutridas foram 

sempre menores que as dos subgrupos nutridas e obesas • 

Mas a anilise de variincia s6 mostrou ~i 

ferença significativa por ocasiio do nascimento e onde se 

detectou que as médias dos filhos de desnutridas foram ~e 

nores que as dos filhos de nutridas e obesas. A tabela 14 

mostra esses dados ( e sintetiza as tabelas 133 a 139 do a 

nexo 3 ) • 



TABELA 14 - ANÁLISE DE VARIÃNCIA E CONTRASTES DE SCHEFFB DO COMPRIMENTO DA CRIANÇA NO PRIMEIRO 
ANO DE VIDA SEGUNDO O ESTADO NUTRICIONAL ~MTERNO • GRUPO NORMAIS. 

Ao nascer 

Com 1 mês 

Com 3 meses 

Com 6 meses 

Com 9 meses 

Com 12 meses 

48,59 

52,90 

59,71 

64,78 

68,72 

72,87 

9 

8 

8 

5' 

4 

9 

NUTRIDAS OBESAS 

Média_ . N9 .. Média... .N~ ... 

50,19 

54,53 

61,21 

66,54 

70,95 

74,48 

27 50,08 

23 54,16 

25 60,50 

18 65,32 

19 71,83 

27 74,12 

6 

5 

4 

4 

3 

6 

RESULTAOOS DA ANÁLISE RESULTAOOS DOS CONTRAS. 

DE VARIÃNCIA 
(áo nível· dé 5% ·) · · 

TES DE SCHEFFI! 

(aó nível de 5% ) 

Diferença significativa Médias obesas e nutridas 
não diferem 

Diferença não signifi :
cante 
Diferença não signifi 
cante 
Diferença não signifi
cante 
Diferença não signifi
cante 
Diferença não signifi
cante 

Média obesas maior que 
média desnutridas 
~~dia nutridas maior que 
média desnutridas 
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4.4.2.2. Grupd P~tdr6gicas 

Tambfm no grupo Patol6gic&s as mSdias dos 

filhos das desnutridas foram sempre menores que as dos fi 

lhos de nutridas e obesas, com exceção para os 9 meses, qua~ 

do a média dos filhos de desnutridas foi 0,19 em maior que 

a dos filhos de nutridas. 

N~ste grupo, porfm, a anilise de variinci 

a mostrou que as diferenças encontradas não foram significa

tivas, tanto por ocasião do nascimento como ao completarem 

as crianças 1,3,6,9 e 12 meses de idade. A tabela 15 mostra 

esses dados (que constituem as tabelas 140 a 145 do anexo 3). 



TABELA 15 - ANÃLISE DE VARIÃNCIA E CONTRASTES DE SCHEFFg DO COMPRIMENTO DA CRIANÇA NO PRIMEIRO ANO 

DE VIDA SEGUNDO O ESTADO NUTRICIONAL MATERNO. GRUPO PATOL0GICAS. 

~ 
DESNUTRIDAS NUTRIDAS OBESAS RESULTADOS DA ANÁLISE DE RESULTADOS DOS CQYfRAS -

Vl\RI.Âu\CIA (ao nível de TES DE SCHEFFt (ao ní-
. 

) 
t>!édia :t\9 Média ~9 Média :t\9 

5%) I \·e 1 de ) . 5% 
: 

Ao nascer 47,12 4 48,79 15 48,62 4 Diferença não significa~ 
te -

Com 1 mês 48,80 4 52,60 13 52,27 3 Diferença não signific~ 
te -

Com 3 meses 55,68 4 59' 71 8 58,47 3 Diferença não signific~ 
te -

Com 6 meses 62,73 3 64,83 13 66,30 3 Diferença não signific~ 
te -

Com 9 meses 6BfSS 
..., 

68,66 12 69,;:3 Diferença não signific~ 4 ~~ 

Com 12 meses 72 ,4n t1 7:í,2~ JS 72 ,P.R L1 te -
Diferença não si?,11ific~ te 
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4.4.3. Esttido da Yariaç~o do Eerfmetro c~filicti da 

criança no primeiro ano de vida. 

4.4.3.1. Grupo Normais 

As m~dias dos filhos de desnutridas fo-

ram sempre menores que a dos filhos de nutridas e obesas 

com exceçao para o 99 mês quando a média dos filhos de des-

nutridas foi maior que a dos filhos de nutridas (0,05 em) . 

A análise de variância e os contrastes 

de Scheffê mostraram que as diferenças foram significativas 

ao nascer e com 3,6 e 12 meses. -Verificou-se, porem, que 

enquanto ao nascer e com 1 e 3 meses as médias dos filhos de 

desnutridas foram significativamente menores que as dos fi

lhos de nutridas e obesis, aos 12 meses as médias dos filhos 

de desnutridas só foram menores que as dos filhos de obesas. 

Esses dados sao mostrados na tabela 16 (que sintetiza as ta 

belas 146 a 155 do anexo 3). 



TABELA ló - ANÁLISE DE VARIÃNCIA DO PERTMETRO CEFA.LrCO DA CRIANÇA NO PRIMEIRO ANO DE VIDA SEGUNDO O 

ESTADO NUTRICIONAL MATERNO. GRUPO NORMAIS. 

~ 
DESNUTRIDAS I NUI'RIDAS OBESAS I RESl.JLTAOO DA ANÁLISE RESUl TArÇS DOS CO~l'fRASTES DE 

DE VARIÂNCIA SGIEFFE (ao ní ve 1 de S% ) 
) 

Méc)_ia N"' !vrédia N"' I Média N"' (ao nível· dé E 5% ) 

Ao nascer 33 '72 9 34,~9 27 35,42 6 Diferença significativa Média obesas maior que média 
nutridas 
Média obesas maiur que média 
desnutridas 
Média nutridas maior que 

.... 
me-

dia desnutridas 
Com 1 mês 35,69 8 36,52 23 37,40 5 Diferença não significante -
Com 3 meses 38,88 8 40,02 25 41,62 4 Diferença significativa Média obesas maior que média 

nutridas 
Média ohesas maior que média 
desnutridas 
Média nutridas maior que mé-
dia desnutridas 

Com 6 meses 41,80 5 43,11 18 44,00 4 Diferença significativa Médias obesas e nutridas não 
diferem 
Média obesas maior que média 
desnutridas 
l\1édia nutridas maior que 

.... 
me-

dia desnutridas 
Com 9 meses 44,50 4 44,45 19 45,83 3 Diferença não significante -
Com 12 meses 44,78 9 45,54 27 47,08 6 Diferença significativa Média obesas maior que média 

nutridas 
Média obesas maior que média 
desnutridas 
Médias nutridas e desnutridas 
não diferem 



92. 

4.4.3.2. ·Grupo Pat·orógicas 

Também no grupo Patológicas, com exceçao 

para o 99 mês , no qual se verificou que a média dos filhos 

de desnutridas foi 0,25cm maior que a dos filhos de nutri -

das, a média dos filhos de desnutridas foi sempre manor que 

a dos filhos de nutridas e obesas. 

Não foramencontradas porém, pela análise de 

variância, diferenças estatisticamente significativas, quer 

por ocasião do nascimento quer ao completarem as crianças 1, 

3,6,9 e 12 meses. Esses dados sao mostrados na tabela 17 

(tabelas 156 a 161 do anexo 3 ) • 



TABELA 17 - ANÁLISE DE VARIÃNCIA DO PER!METRO CEFÁLICO DA CRIANÇA NO PRIMEIRO ANO DE VIDA SEGUNDO O 
ESTADO NUTRICIONAL MATERNO . GRUPO PATOLOGICAS. 

~ DES~'liTRIDAS i\'liTRIDAS OBESAS RESULTADOS DA J\NÁLISE DE ~ RESULTADOS DOS COi'fi'RASTES 
Média N9 Média N9 f'.Iédia N9 VAR!Àl"JCIA (élo nível de 5%) i DE SO-IEFF~ (ao ní v e 1 de 5%) 

I 
Ao nascer 132,12 4 33,83 15 34,00 4 Diferença não significante -
Com 1 -mes 34,28 4 35,34 13 36,33 3 Diferença não significante -
Com 3 meses 37,30 4 39,62 8 39,50 3 Diferença não significante -
Com 6 meses 40,50 3 42,07 13 43,17 3 Diferença não si~1ificante -
Com 9 meses 43,75 2 ~3,50 12 44,00 3 Diferença não significante -
Com 12 meses 44,62 4 45,27 15 45,75 4 Diferença não significante -



4.4.4. Estudo da var1ac:ao do perímetro torácico da 

crian~a no primeiro ano de vida. 

4.4.4.1. Grupo No~mais 

94. 

As médias encontradas para o perímetro to 

rácico foram sempre menores nos filhos de desnutridas em 

relação aosfilhos de nutridas e obesas; uma única exceçao 

foi constatàda aos 6 meses quando a média dos fi lhos de eles 

nutridas foi 0,02 em maior que a dos filhos de nutridas . 

A análise de variância mostrou que as 

diferenças encontradas foram significativas por ocasião do 

nascimento e ao completaram 1 e 3 meses e, os contrastes 

de Schcffé mostraram que, nessas 3 medidas, os resultados 

foram os mesmos : os filhos de desnutridas eram menores que 

os filhos de nutridas e obesas. 

Esses dados podem ser vistos na tabela 

18 (a qual sintetiza as tabelas 162 a 170 do anexo 3 ) . 



TABELA 18 - ANÁLISE DE VARIÃNCIA DO PER!METRO TORÁCICO DA CRIANÇA NO PRIMEIRO ANO DE VIDA SEGUNDO O 

ESTADO NVTRICIONAL MATERNO. GRUPO NOR~~IS. 

~ 
DESNUTRIDAS NUTRIDAS OBESAS RESULTADOS DA A~ÁLISE RESULTADOS DOS CONTR~TES DE 

DE VARIÂ.'JCIA SGIEFFf (CJ~ r..Íve1 de 5% ) 

I,!édia ;\9 Média j\9 Média N9 
(e1r1nÍve1 de 5% ) 

Ao nascer 9 33,31 27 33,83 
.. 

6 Diferença significativa ~.!édia obesas e nutridas - di 31,83 na o -ferem 
/l!édia obesas maior que média 
desnutridas 
Média nutridas maior que média 
desnutridas 

Com 1 mes 34,69 8 36,13 23 36,30 5 Diferença significativa Médias obesas e nutridas não di -ferem 
Média obesas maior que média 
desnutridas 
Média nutridas maior que média 
desnutridas 

Com 3 meses 39,50 8 41,30 25 42,00 4 Diferença significativa Médias obesas e nutridas não di -ferem 
I Média obesas maior que méd:ia 

' desnutridas 

Com 6 meses 44,30 5 44,28 18 45,12 4 Diferença não si?,nifi - Média nutridas maior que média 
dcsnutTidas 

cante -
Com 9 meses 45,75 4 45,95 19 47,17 3 DifeTença não signifi -

cante -
Com 12 meses 46,33 9 46,92 27 48,75 6 DifeTença não signifi -

cante -

. 
\.0 
V! 
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4.4.4,2. Grupo Patolôgic~ 

No grupo PatolÓgicas, com exceçao para os 

9 e 12 meses, as m~dias dos filhos de desnutridas foram sem 

pre menores que as dos filhos de nutridas e obesas; aos 9 e 

12 meses as mGdias dos filhos de desnutridas e obesas foram 

iguais. 

A análise de variância mostrou, no entan

to, que as diferenças só foram significativas por ocasião do 

nascimento e onde os contrastes de Scheffé identificaram que 

a média dos filhos de desnutridas foi menor que a dos filhos 

de nutridas e obesas • 

A tabela 19 mostra esses dados ( e sinte

tiza as tabelas 171 a 177 do anexo 3 ) . 



TABELA 19 - AN~LISE DE VARIÃNCIA DO PERTMETRO TO~CICO DA CRIANÇA NO PRIMEIRO ANO DE VIDA SEGUNDO 
O ESTADO NUTRICIONAL ~~TERNO. GRUPO PATOLOGICAS. 

~ 
DESNUTRIDAS NUTRIDAS 

1 
OBESAS RESULTADOS DA ANÁLISE DE RESULTAOOS DOS CONrRA.STES 

o 
VARIÂNCIA (ao nível de 5%) DE SCHEFFE (ao nível de 5%) I 1 MédiR N9 Média N9 Média N9 

Ao nascer 29,00 4 32,13 15 32,50 4 Diferença significativa Médias obesas e nutridas não 
diferem 
Média obesas maior que média 
desnutridas 
Mêdia nutridas maior que -me-
dia desnutridas 

Com 1 mês 31,12 4 34,65 13 34,83 3 Diferença não significante -
Com 3 meses 36,62 4 39,94 8 40,50 3 Diferença não significante -
Com 6 meses 39,50 3 42,58 13 44,00 3 Diferença não significante -
Com 9 meses 44,00 2 44,12 12 44,00 3 Diferença não significante -
Com 12 meses 45,50 4 46,10 15 45,50 4 Diferença não significante -
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4.4.5. Estudo da idade gestacional das crianca~ acom 

panhadas no primeiro ano de Vida . 

4.4.5.1. Grupo Normais 

As médias de idade gestacional, tanto p~ 

lo método de Capurro como pelo método do UPMN for~t menores 

nos filhos de desnutridas que nos de nutridas e obesas . 

A análise de variância mostrou, no entan 

to que : pelo método de Capurro as diferenças não foram 

significativas mas, pelo método do UPMN houve diferença esta 

tisticamente significante ( a média dos filhos de nutridas 

foi maior que a dos filhos de desnutridas). Esses dados sao 

mostrados na tabela 20 (e tabelas 178 a 180 do anexo 3 ) • 



TABELA 20 - ANÁLISE DE VARIÃNCIA E CONTRASTES DE SCHEFFE DA IDADE GESTACIONAL DAS CRIANÇAS ACOMPA 

NHADAS NO PRIMEIRO ANO DE VIDA SEGUNDO O ESTADO NUTRICIONAL MATERNO. GRUPO NORMAIS 

ID:-\DE GESTACIO I1LS\lJTRIDAS l'.'UTRIDAS OBESAS RESULTADOS DA A\JÀLISE RESULTADO~. DOS CO!\TTR.ASTES DE 
~AL Dl SDll~\-~ 

DE VARIÂl"JCIA SGJEFFE (ao nível de 5% ) 

01édia N9 Média N9 Média N9 (ao nível de 5% ) ----

:<é todo de C a- a 
purro 39,62 9 40,61 26 40,00 6 Diferença não signifi-

cante -
r-.1étodo do 

UPIYN 39,11 9 40,26 27 39,67 6 Diferença significati_ 
v a Médias obesas e nutridas na o 

diferem 
Médias obesas c desnutridas 
não diferem 
J'>Iédia nutridas maior 

~ 

que me-
dia desnutridas 

a = houve um caso em que nao foi calculada 
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4.4.5.2. GrupO P.JtoTÕgicas 

Tamb~m no grupo Patológicas as m~dias de 

idade gestacional, quer pelo m~todo de Capurro quer pelo 

m6todo do UPMN foram menores nos filhos de desnutridas que 

nos filhos de nutridas e obesas. 

A análise de variância, contudo, mostrou 

que essas diferenças não foram significativas em nenhum dos 

m6todos. 

Esses dados sao mostrados na tabela 21 

(a qual sintetiza as tabelas 181 e 182 do anexo 3 ) • 



TABELA 21 - ANÁLISE DE VARIÃNCIA E CONTRASTES DE SCHEFFE DA IDADE GESTACIONAL DAS CRIANÇAS ACOMPA
NHADAS NO PRIMEIRO ANO DE VIDA SEGUNDO O ESTADO NUTRICIONAL MATERNO. GRUPO 1 1 ~TOL0GICAS. 

IDr\DE GESTACIO DES;-.;üfRIDAS .t--,lJIRIDAS OBESAS RESULTADOS DA A\ÃLISE DE RESULTADOS DOS CO.\TRASTES -
:-; ... q (Bl SBL.\.\'AS) Média N9 Média ?\'9 I ~!édia ;-.;9 Vi\RIÂ\CIA (ao nível de 5~) DE SrnEFFt (ao nível de 5%) 

i 

~:étodo de Capu_!. I 
r o 38,18 4 38,69 15 38,90 4 Diferença não significante -

~1étodo do UP:-.1\ 37,75 4 39,20 15 38,50 4 Diferença não significante -
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s. · ·nrscussAo 

5.1. C~ract~rfstic~s ge~~i~ dos grup6s estudados 

5.1.1. Est~d6 d~~ Variiveis matertias relaciona 

d~s· ã gestação. 

As curvas ponderais para gestantes nor

mais ji haviam demonstrado, através de estudos realizados 

por SIQUEIRA 151 , constituir um indicador válido e fiededi_g 

no de desnutriçio materna e fetal. 

No entanto, muitas gestantes apresentam 

patologias próprias ou associadas à gravidez e, nesse senti 

do, não se havia ainda verificado a aplicação das curvas . 

Uma das premissas deste estudo era que 

as gestantes que apresentassem patologias deveriam diferir 

em algumas variiveis daquelas que constituissem o grupo Nor 

mais. 

No entanto, talvez em decorrência de uma 

maior atençio pré-natal que recebiam as gestantes patológi

cas no ambulatório do Hospital das Clínicas da U.F.Go, nao 

se encontrou diferenças significativas na maioria das varii 

veis maternas estudadas. Na tabela 1, onde se mostra as mé 

dias encontradas, pode-se observar: um peso habitual maior 

para as gestantes patolÓgicas aliado a uma maior idade cro-

nolÓgica da gestante; estatura e perímetro cefilico com -me 
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dias pouco maiores para as patolÓgicas e ainda um ganho de 

peso da gestante e peso da placenta um pouco menor para as 

patolÓgicas. Essas diferenças, no entanto, só mostraram 

ser significativas, quando se empregou a analise de variân 

cia e contrastes de Scheffé, para a idade e perímetro cefá

lico maternos (média Normais menor que média Patológicas)co 

mo mostra a tabela 1 • 

A idade gestacional entretanto, pelos 

dois métodos empregados, foi significativamente maior para 

o grupo Normais, o que vem ao encontro dos dados da litera

tura BENSON lO, PIATO e col 125 , MONETTI e col 105 CORRADI

NI e col 33 

Parece então que variáveis como: peso h~ 

bitual e estatura independem da existência ou não de pato

logias na gestante. 

Outras variáveis, como o ganho de peso da 

gestante e o peso da placenta parecem e?tar mais relaciona -

dos à idade gestacional e essa mostrou ser significativamen

te menor no grupo Patológicas. 

Ora, as curvas ponderais elaboradas para 

gestantes normais levam em consideração a estatura, a idade 

gestacional e o ganho de peso da gestante. Seria de se es 

tranhar que, em virtude da presença ou nao de patologias 

não ocorresse diferença de comportamento de nenhuma variável. 
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No entanto, os dados encontrados (menor idade gestacional 

atingida pelas gestantes patológicas) estão de acordo com 

os registros da literatura. Esse fato parece evidenciar 

que as curvas ponderais propostas para diagnosticar o esta 

do nutricional da gestante podem ser utilizadas tanto para 

gestantes normais como para gestantes com patologias. 

Por outro lado, para que as curvas sejam 

- d - 151 b- -realmente vali as, como propos SIQUEIRA , tam em e neces 

sário atentar para o que ocorre com os recém-nascidos • 

5.1.2. Estudo das v~~iãv~i~ d6 -~~tém-h~~tido 

As medidas antropométricas da criança ao 

nascer foram significativamente maiores para as crianças do 

grupo Normais em todos os aspectos estudados (peso,comrrimen

to ,, perímetro cefálico e perímetro torácico) , conforme mos 

tra a tabela 2 . 

Esses dados estão de acordo com regis 

tros da literatura sobre a influência de patologias maternas 

em detrimento do crescimento fetal, como por exemplo,mostram 

os seguintes estudos: MILLER e HASSANEIN 102 ' 101 enco~traram 
associação de pré-ec1âmpsia e doenças crônicas com a desnu

trição fetal; GRUENWALD 58 , estudando o crescimento fetal 

de gêmeos e de filhos de mulheres com diabetes, hipertensão 

ou isoimunização Rh, observou que, excluindo a gravidez mGl

tipl~,a hipertensão materna foi o fator que ocasionou maior 
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incidência de baixo pe~ro ao nascer; SPIRA e col 161 , estu

dando os efeitos da gripe na segunda metade da gravidez 

observaram uma baixa na média de peso ao nascer nas crian

ças cujas mies haviam contrafdo a gripe; MORLEY 107 relacio 

na como causas de baixo peso ao nascer: a malária, a anemi-

a, as infestaç6es por necator ou ancil6stomo, as infecç6es 

urinárias e outras infecções crônicas; LECHTIG e cal 79 

consideram que o aparecimento de enfermidades durante a gra 

videz levam as gestantes a comer menos , o que resulta num 

retardo do crescimento fetal; URRUTIA e col 177 , estudando 

as interaç6es entre nutrição e infecção em gestantes na Gu~ 

temala, observaram que as infecç6es das vias respirat6rias 

baixas e do trato urinário foram mais frequentes no grupo 

de mulheres que tiveram recém-nascidos de baixo peso ao nas 

cer (embora essas diferenças não tenham sido estatisticamen 

te significantes) ; MONETTI e cal 105 assinalam que as en 

fermidades da mãe podem repercutir desfavoravelmente sobre 

o peso e estatura do recém-nascido e assim, enquanto a obe

sidade e o diabetes podem originar aumento do peso do recé~ 

nascido, a nefrose pode dar origem a recém-nascidos peque -

nos e com peso deficiente; RAMOS e RODRIGUES 130 assinalam 

a importância das infecções maternas, hipertensão arterial 

crônica e toxemia gravídica no retardo do crescimento fetal. 

No entanto, a idade gestacional, seja 

calculada pela data do inicio do UPMN ou pela técnica de 

Capurro, mostrou ser também maior ppra o grupo Normais (ta

bela 1). Porém, esse fato vem ainda ao encontro de regis

tros da literatura: BENSON lO MONETTI e col 105
, PIATTO e 

1 125 1 . 1 . ... . .. .d co , re ac1onam que pato ogras propr1as a grav1 ez como 
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toxemias, placenta pr~via, descolamento prematuro da pl! 

centa, incompatibilidade sanguínea, rotura prematura das 

membranas) podem ocasionar o nascimento de crianças de 

baixo peso por provocar a interrupção do processo de gr~ 

videz. Dessa forma, a presença dessas patologias irá de 

terminar uma menor idade gestacional para o recém-nasci-

do. 

Destarte, podemos observar que os da 

dos antropom~tricos dos rec~m-nascidos parecem indicar a 

aplicabilidade das curvas ponderais tanto para gestantes 

normais como para gestantes patológicas. S importante , 

por~m. observar o comportamento dos dois grupos (Normais 

e Patológicas) qu~do subdivididos nos subgrupos desnu -

tridas, nutridas e obesas, o que será visto em outra pa~ 

te deste trabalho. 

5.1.3. Estudo do crescimento da criança no pri

meiro ano de vida. 

As variáveis da criança no primeiro a 

no de vida foram quase sempre significantemente maiores 

para o grupo Normais. No entanto, as 42 crianças que con~ 

tituiram o grupo Normais tiveram idade gestacional signifi 

cativamente maior que as 23 crianças que constituíram o 

grupo PatolÓgicas (tabela 7) . 
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5 .1. 3 .1. · Es"tüdO ·da variação dO ·p·eso da 

triança no prim~iro ano d~ vida. 

O peso da criança no primeiro ano de Yi 

da foi significativamente maior para o grupo Normais em to 

das as medidas. verificadas (tabela 3) : ao nascer e com 

1,3,6,9 e 12 meses. 

Como vimos anteriormente, (tabela 3) as 

crianças que constituíram o grupo Normais pesaram ao nas

cer (_em média) 3148,8lg e as que constituíram o grupo Pato 

lÓgicas 2793,48g . Aos 12 meses de idade o peso médio das 

crianças do grupo Normais foi de 9613,10g e o do grupo Pa 

tolÕgicas 8900,00g. Verificou-se assim um incremento me 

dio de 6464,29g para o grupo Normais e de 6106,52g para o 

grupo Patológicas. 

Muitos trabalhos têm mostrado a impor -

- • d d d 127 94 81 .I. 108 tanc1a o peso a equa o ao nascer ' ' • MORLEY e col , , 

estudando o crescimento de crianças na Nigéria, observaram 

que um peso ao nascer abaixo de 2,45Kg para as crianças do 

sexo masculino e de 2,36Kg para as crianças do sexo femini 

no mostrou associação com um insuficiente ganho ponderai 

da criança no seu primeiro ano de vida • 

Embora o presente trabalho nao tenha 

procedido ã avaliação em separado no que diz respeito ao 

sexo da criança, a influência do peso ao nascer em relação 

ao peso atingido ao completarem as crianças 12 meses de ida 
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de pode ser observada. 

No entanto, como vimos, essas crianças a 

presentaram tamb~m diferenças quanto ~ idade gestacional 

(tabela 7). As menores m~dias apresentadas pelas crianças 

do grupo Patológicas (38,64 semanas pelo m~todo de Capurro 

e 38,83 semanas pelo m~todo do UPMN) nio sio condizentes,e~ 

tretanto, em seu conjunto, com a idéia de prematuridade 

Existem trabalhos como o de VAN DEN BERG 

e YERUSHALMY 179 que, comparando um grupo de crianras de 

baixo peso ao nascer por eles subdivididos em de curta, de 

média e de longa idade gestacional, respectivamente, obser

varam que, inicialmente, a capacidade de adaptação ao ambi

ente extra-uterino era mais difícil para as crianças de gc~ 

tação curta (prematuras) pois a maioria delas necessitava 

de incubadora por um maior período de tempo. No entanto 

aos 3 meses de idade a média de ~eso dessas crianças era 

maior que a das crianças de maior idade gestacional (crescl 

menta intra-uterino retardado) e persistiu assim durante to 

do o primeiro ano de vida. 

De igual forma RIZZARDINI e col 133 , es 

tudando dois grupos de recém-nascidos de baixo peso ao tias 

cer, um constituído por 60 pré-termo (AIG) e o outro por 

63 a termo (PIG), observaram que 50% dos pré-termo (AIG) t! 

nham, aos 6 meses de idade, um peso dentro dos padr6es nor 

mais. Os recém-nascidos a termo (PIG), at~ os 2 meses a 

presentaram maiores médias que os pré-termo (ftiG) mas, a 
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partir dos 3 meses os pré-termo (AIG) apresentaram maiores 

médias que o grupo correspondente, em todas as medidas ob

servadas até os 2 anos de idade. 

Parece 16gico, então, que a idade gest~ 

cional nao seja o fator mais importante a influenciar o ·g~ 

nho de peso das crianças no seu primeiro ano de vida 

O ritmo de crescimento intra-uterino, ao contrário, 

trou ser de fundamental importância. 

mos-

E preciso na o esquecer, todaviá .. , que 

comparar peso médio com percentil 50 pode estar introduzin 

do um erro, uma vez que a distribuição dos pesos tende a 

fugir da curva normal; porém, como a maioria dos trabalhos 

sobre crescimento p6s-natal utilizou médias de peso, optou 

se por essa maneira de apresentar os resultados. Seja co 

mo for, o erro possível, no caso do crescimento fetal e no 

primeiro ano de vida, será provavelmente muito pequeno 

Assim, no gráfico 3 podemos observar o 

ritmo de crescimento das crianças dos grupos Normais e Pa 

tolôgicas em relação aos padrões de Harvard. E importante 

observar que no grupo Normais até os 9 meses as crianças ~ 

presentaram em média pesos superiores ao percentil 50 de 

Harvard (apesar do peso ao nascer haver sido menor); as 

crianças do grupo Patológicas, no entanto, estiveram em ~é 

dia sempre abaixo das crianças do grupo Normais e dos pa 

drões de Harvard . De igual forma, os incrementos em ·pe 

so foram sempre maiores para o grupo Normais, com exceção 

apenas para o incremento entre os 9 e 12 meses (que foi 
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maior para o grupo PatolÕgicas'J,. 

Assim, esses dados assumem urna particu 

lar importância em termos de atenção pré-natal; não é a 

penas o peso ao nascer que se mostra associado à presença 

de patologias maternas mas, também o crescimento da crian 

ça (em termos de peso) no seu primeiro ano de vida • 

(Gráfico 3 ) • 
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5.1.3.2. EstVdo da variação do comprimento 

da criança no primeiro ano de vida 

O comprimento das crianças do grupo No~ 

mais foi significativamente maior que o das do grupo Pato

lÓgicas por ocasião do nascimento e ao completarem as cri

anças 3 e 9 meses. No entanto, as ·médias foram sempre ma! 

res para as crianças do grupo Normais em todas as idades 

estudadas (tabela 4) . 

Ao nascer, as crianças do grupo Normais 

mediram (em média) 49,83 em e as do grupo Patológicas 

48,47 em. Ao completar um ano, as crianças do grupo Normais 

mediram (em média ) 74,08 em, enquanto as do grupo Patológ! 

cas mediram 73,06 em. Observou-se, pois, um incremento de 

24,25 em para o grupo Normais e de 24,59 em para o grupo Pa 

tolÕgicas. 

Esses dados parecem reforçar a idéia de 

que,assim como o peso, um maior comprimento atingido pela 

criança por ocasião do nascimento irá influir no seu cresci 

menta no primeiro ano de vida. 

Porém, como foi visto anteriormente, as 

crianças do grupo PatolÓgicas tiveram em conjunto menor ida 

de gestacional que as crianças que constituíram o grupo Nor 

mais. No entanto, os estudos de VAN DEN BERG e YERUSHAL -

MY 179 , já citados, mostraram que, em média, após o primei

ro m~s, as curvas dos dois grupos foram aproximadamente p~ 
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raleias, ficando as de gestação curta um pouco abaixo das 

classificadas como de crescimento intra-uterino retardado 

(gestação longa); após os 6 meses, entretanto, as criancas 

prematuras ultrapassaram as do grupo PIG. Tamb~m os estu

dos de RIZZARDINI e col 133 já citados, mostraram que, aos 

6 meses de idade os pr~-termos AIG, em 42,2% dos casos, ha 

viam alcançado o comprimento normal; os rec~m-nascidos a 

termo PIG at~ os 3 meses de idade apresentaram m~dias mai~ 

res que os pr~-termo AIG, mas dos 6 meses aos 2 anos de i 

dade os pr~-termo AIG mostraram sempre maiores m~dias que 

os a termo PIG. 

Parece provável então, que a idade ge~ 

tacional nao tenha influenciado de maneira decisiva o c~es 

cimento dessas crianças no primeiro ano de vida. Entretan 

to, um maior comprimento ao nascer parece ter grande impo_!: 

tância no decorrer do primeiro ano de vida da criança , o 

que reforça a id~ia de que o ritmo de crescimento intra- u 

terino ~ fundamental. 

O gráfico 4 mostra que, apesar de po~ ~ 

casião do nascimento, as crianças que constituiram o grupo 

Normais haverem apresentado menor m~dia em comprimento que 

os padrões de Harvard, aos 3,6 e 9 meses elas apresentaram 

m~dias ligeiramente maiores que os padrões de referênci 

a; no entanto, aos 12 meses essas crianças estavam abaixo 

dos referidos padrões. 

As crianças que formaram o grupo Pat61§ 

gicas, no entanto, estiveram sempre abaixo das do grupo No_!: 

mais e dos padrões da Harvard. Entrementes, os incrementos 
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nem sempre foram menores nas crianças que constituíram o 

. grupo Pato15gicas em relaçio is que formaram o grupo Nor -

mais. Mesmo assim, é conveniente observar a importância 

da assistência pré-natal face ao controle e prevençao de 

patologias maternas, objetivando nao apenas o adequado cres 

cimento intra-uterino do concepto como ainda o melhor cres

cimento pós-natal da criança • (Gráfico 4 ) • 
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5. 1. 3. 3. Es.tüdo· da variação ·do períme·tro 

. -~~filico a~ ~ri~tiça tio p~imeiro 

~tio de vida. 

O perímetro cefálico foi significante

mente maior nas crianças que constituíram o grupo Normais 

por ocasião do nascimento e ao completarem as crianças 1, 

3,6 e 9 meses. No 129 mês a diferença encontrada não foi 

significativa, apesar da média do grupo Normais haver si 

do, maior que a do grupo Patológicas (tabela 5 ). Esses 

dados permitem ver, no entanto, que se observou uma apro

ximação das médias no 129 mês. 

Ao nascer, a média do perímetro cefáli 

co foi de 34,39 em para o grupo Normais e de 33,56 em p~ 

ra o grupo Patológicas. Aos 12 meses, a média do períme

tro cefálico foi de 45,60 em para o grupo Normais e 45,24cm 

para o grupo Patológicas. Ob&ervou-se, assim, um incremen 

to médio de 11,21 em para o grupo Normais e de 11,68 em pa 

ra o grupo PatolÓgicas. 

Esses dados mostram que, embora tenha o 

corrido uma diferença significativa entre os dois grupos 

por ocasião do nascimento e embora a diferença em idade 

gestacional entre os grupos também tenha se revelado sign! 

ficativa , ao completarem um ano de idade as médias de p~ 

rímetro cefilico dos dois grupos eram praticamente idênti-

cas. 
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Estudos de RIZZARDI~I e col 133envolvendo 

dois grupos de rec€m-nascidos (60 pr€-termo AIG e 63 PIG - a 

termo J mostraram que aos seis meses 41,2% dos pr€-termo AIG 

estavam dentrro dos padrões normais estabelecidos para o perf 

metro cefálico. Os pr€-termo AIG, at€ os 12 meses, apresen

taram menores m€dias em perímetro cefálico que os PIG a ter 

mo (com exceção para o 99 mês quando as m€dias foram iguais). 

Dos 15 aos 24 meses os pr€-termo AIG apresentaram m€dias mai 

ores que as do grupo PIG. 

Esses dados relativos ao crescimento do 

perímetro cefálico no primeiro ano de -vida de crianças que 

alcançaram menor idade gestacional são alentadores em virtu

de da importância do crescimento cerebral na criança. 

O gráfico 5 mostra que, apesar das crian 

ças que constituíram o grupo Normais terem apresentado sem 

pre menores m€dias que os padrões de Harvard, elas foram sem 

pre maiores que as crianças que constituíram o grupo Patolô

gicas. 

E importante lembrar que, em estudos de 

WINICK 188 , jã mencionados, foi visto que no caso do retardo 

de crescimento assim€trico (cujas causas são as doenças vas 

culares maternas-- hipertensão, cardiopatias, toxemias, etc) 

o crânio é menos atingido que o corpo. No entanto, no reta_!: 

do simétrico (quando ocorre associação com a desnutrição ma 

terna) o corpo e o crânio são igualmente prejudicados . 
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Assim, isso sugere que os filhos de ge~ 

tantes classificadas como desnutridas patolÓgicas tenham a 

presentado um menor crescimento cerebral; isso será analisa 

do oportunamente. 

No entanto, cumpre observar que as crian 

ças que constituíram o grupo PatolÓgicas nem sempre apresen 

taram menores incrementos em perímetro cefálico que as cri

anças que constituíram o grupo Normais. Isso é alentador , 

embora seja necessário observar que, mesmo assim, essas cri 

anças nao conseguiram, durante o seu primeiro ano de vida , 

realmente se igualar às crianças do grupo Normais . 

Assim, também a curva de crescimento do 

perímetro craniano da criança (no seu primeiro ano de vida) 

mostra a importãncia da assistência pré-natal, face ao con

trole e prevenção de patologias maternas, para que se pos

sa objetivar um melhor crescimento da criança. (Gráfico 5). 
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5. 1. 3. 4. · Es'tüdo' da Var'iação· ·do· ·p·e·r'fnie'tro to 

· ·rãc'ic·o ·da ·c·r·ia·n·ç·a· n·o pr'inieir·o' ano 

· de vida. 

O perímetro torácico foi significativame~ 

te maior para as crianças do grupo Ncrmais em todas as medi 

das efetuadas (tabela 6): ao nascer, e com 1, 3, 6, 9 e 12 

meses. 

Ao nascer, a média do perímetro torácico 

foi de 33,01 em para o grupo Normais e de 31,65 em para o 

grupo PatolÓgicas; aos 12 meses a média do perímetro torác..!_ 

co foi de 47,06 em para o grupo Normais e de 45,89 em para 

o grupo PatolÓgicas. Esses dados mostram que houve um iR 

cremento médio de 13,99 em para o grupo Normais e de 14,24cm 

para o grupo PatolÓgicas. 

Os dados permitem observar que houve u~ 

maior incremento para o grupo PatolÓgicas, o que sugere que 

a diferença existente, ao completarem as crianças um ano 

de idade , pode ser atribuída ao fato das crianças que co'ns 

tituiram o grupo Normais apresentarem maior média em períme 

tro torácico por ocasião do nascimento. E importante obse!. 

var ainda que, assim como o peso, o perímetro torácico foi 

significativamente maior para as crianças do grupo Normais 

em todas as medidas efetuadas no primeiro ano de vida . 

Esses dados parecem ainda reforçar mais 

a idéia de que os maiores valores atingidos pela criança 
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por ocasiio do seu nascimento suo fatores importantes com r&la 

çio ao seu crescimento no primeiro ano de vida. 

O gráfico 6 mostra que as crianças que cons

tituíram o grupo Normais apresentaram em m~dia valores superio

res aos padr6es de refer~ncia (Harvard) at~ o 9 9 m~s de idade , 

sendo ligeiramente menores no 12 9 m~s; no entanto, as crianças 

que constituíram o grupo PatolÓgicas apresentaram sempre m~dias 

menores que as do grupo Normais. 

~ interessante observar, por~m, que os in 

crementos em oerfmetro torácico nio foram, entretanto, sempre 

desfavoráveis ao grupo Patológicas. Mesmo assim, aos 12 meses 

de idade essas crianças apresentaram midias significativamente 

menores que as do grupo Normais. 

Dessa forma, tamb~m as curvas de crescimen 

to do perfmetro torácico dessas crianças, no decorrer de seu 

primeiro ano de vida, mostram a importância da assist~ncia pr~ 

natal, visando diminuir a incid~ncia de patologias e/ou contr~ 

lar as patologias existentes, de forma a promover o adequado 

crescimento intra-uterino e pôs-natal (Gráfico 6) • 
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5. 2 • Estudo das ·variáveis 
~ 

relacionadas a gestação segundo 

o estado nutricional materno. 

5.2.1. Peso habitual da gestante 

O peso habitual mostrou resultados semelhan 

tes para os dois grupos (Normais e Patol6gicas): as gestantes 

classificadas como desnutridas tiYeram peso habitual signific~ 

tivamente menor que as nutridas e obesas; as classificadas co 

mo nutridas tiveram também peso significativamente menor que 

as obesas (tabela 8 e 9 ). 

Esses dados sao semelhantes aos obtidos 

151 por SIQUEIRA comparando 3 grupos diferentes, quanto ao es 

tado nutricional, de gestantes normais. São ainda semelhantes 

aos obtidos por TANAKA 166
, que encontrou um peso pré-gestaci~ 

nal estatisticamente maior entre as obesas em relação ao grupo 

normais. 

O peso habitual médio do subgrupo desnutri 

das de 43000,00g para o grupo Normais e de 43833,33g para o 

grupo Patol6gicas. Esse peso habitual abaixo de 45Kg pode ser 

relacionado a uma elevada incidência de baixo peso ao nascer 

como mostraram os estudos de SHIPSO~ e col 149 e de ~10RLEY e 

cal 108 que, em estudos realizados na Nigéria, encontraram as 

sociação entre o peso da mulher abaixo de 43,5Kg (observado 3 

meses ap6s o parto) e o peso da criança ao nascer. Já SPRIN 

162 GER e col mostraram a relação entre peso pré-gestacional e 

o peso, altura c pcrfmetro cef5lico do concepto. 

Estudos realizados por RUSH e col 140 com 

recém-nascidos, mostraram que as associaç6es entre peso ao 

nascer e altura materna, idade materna e paridade -sao dcs 

prezfveis quando se controla o peso habitual da mulher . 

Para esses autores as variáveis mais imnortantes sao o p~ 
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so habitual e o ganho de peso durante a gravidez. 

NISWANDER e JACKSON 114 e NAEYE e col 112 chegam a 

Também 

COnSl-

derar que o peso pré-gestacional é tio ou mais importante 

que o ganho de peso durante a gravidez. De igual forma A 

DEMOWORE 1 e col , num estudo envolvendo 345 nulfparas 

encontraram que quanto maior o peso habitual da mulher 

maior o peso do recém-nascido. 

Os estudos de NAEYE e col 112 também a 

poiam a concepçao de que os fatores imediatamente relaci~ 

nados à gravidez e antecedentes obstétricos têm grande in 

fluência no crescimento fetal. Entretnnto, para esses au 

tores, o peso pré-gestacional para a altura materna, o ga 

nho de peso e a prescriçio de restrição alimentar encon -

trados na sua casuística mostraram afetar o crescimento 

fetal de maneira significativa. 

Tendo em vista todos esses estudos, coE_ 

sideramos discutível a afirmação de MARCONDES 88 sobre a 

existência de acordo entre os autores de que a desnutri-

ção fetal está muito mais ligada a processos patolÓgicos 

do que à desnutriçio materna. 

Por outro lado, parece-nos necessário 

incluir aqui uma explicaçio: subdividimos as gestantes em 

dois grupos (Normais e PatolÓgicas) os quais foram subdivi 

didos em Desnutridas, Nutridas e Obesas. Ora, nao existe 

um contra-senso ? A desnutrição materna em si já não im 

plicaria numa patologia ? No entanto, parece possfvel que 
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o comportamento da desnutrição em si mesma seja diferente 

do processo Desnutriç~o + Patologia. Em outras palavras: 

as medidas antropom6tricas dos rec€m-nascidos de mulheres 

que apresentassem estado nutricional deficit5rio aliado a 

processos patolÓgicos próprios ou associados ~ gravidez 

seriam menores do que aquelas obtidas pelos rec€m-nascidos 

de mulheres que apenas apresentassem desnutrição ? 

Parece-nos, pois, bastante razoável a 

existência aqu1 desses dois subgrupos: desnutridas Nor 

mais e desnutridas PatolÓgicas. 

E importante ainda uma outra explicação: 

a classificação dos grupos Normais e PatolÓgicas foi reali 

zada após o nascimento das crianças em virtude de que mu 

lheres que por ocas1ao da primeira consulta não apresenta

vam nenhum processo patológico podeti~m (como em alguns ca 

sos realmente aconteceu) apresentar patologias próprias ou 

associadas à gravidez no decorrer do período gestacional . 

Esse fato pode explicar melhor o maior 

peso habitual encontrado entre as desnutridas patológicas, 

embora outros fatores possam tamb€m ter contribuído para 

isso (cardiopatias, insuficiência renal, idade cronolÓgica 

etc.). 

Por outro lado, € interessante observar 

que as desnutridas apresentaram patologias em 39,13% elos 

casos, as nutridus em 41,29% e as obesas em 47,37% dos ca 
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sos. Esse dado vem ao encontro dos obtidos por TANAKA 166 

que encontrou entre as grividas obesas uma maior incid~nci 

a de patologias durante a gestação. 

Esses dados 
~ 

vem em apoio,de outra fo! 

ma, ao que CIARI Jr 25 preconizava: o enfoque de gravidez 

como processo- encarado não somente durante o período ge~ 

tacional, mas fora dele, objetivando uma nova gestação de 

forma a diminuir os riscos. Desta forma a manutenção de 

um peso habitual adequado da mulher revela constituir por 

si só uma medida preventiva face aos perigos aos quais es 

tará exposto o feto em seu crescimento e desenvolvimento . 

5.2.2. Ganho de pe~o dura~te a gravidez 

O ganho de peso das desnutridas foi si~ 

nificativamente menor que o das nutridas e obesas, tanto 

para o grupo Normais (tabela 8), como para o grupo Patológ! 

cas (tabela 9). Apesar da média das nutridas ser menor que 

a das obesas, no entanto, os contrastes de Scheffé revela

ram que as médias desses dois subgrupos não diferiram, tan

to para as Normais como para as PatolÓgicas. 

Esse menor ganho de peso por parte das 

desnutridas em relação aos outros subgrupos está de acordo 

151 com os dados de SIQUEIRA e correspondeu, em média, a 

9417,86g para o grupo Normais e 8772,22g para o grupo PatE 

lÓgicas. Observa -se assim que, no grupo PatolÓgicas o 
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ganho de peso das desnutridas foi ainda menor. 

Estudos de TANAKA 166 no entanto, mostr~ 

ram um maior ganho médio de peso para as normais em relação 

is obesas (embora a diferença não tenha sido estatisticame~ 

te significante. g possível que is gestantes obesas estuda 

das por TANAKA 166 se tenha imposto uma maior restrição ali 

mentar. No presente trabalho, as obesas, apesar de terem a 

presentado um maior peso habitual, tiveram um ganho de peso 

médio superior ao das desnutridas e nutridas; esses dados 

sugerem que o serviço de pré-natal não impõe às gestantes o 

besas uma restrição alimentar rigorosa, o que poderia inclu 

sive traduzir-se em prejuízo-para o feto. 

g interessante observar no entanto que, 

as desnutridas, apesar de receberem orientação no pré-natal 

no sentido de melhorar o seu estado nutricional, não canse 

guiram ter um ganho de peso semelhante ao das nutridas e o 

besas. Como se trata de população de classe social homogê

nea, parece provâvel que as mulheres desnutridas apresentem 

características constitucionais que dificultam o seu incre

mento de peso~ aliás, os estudos de GARN e KEATING 51 e tam 

bém os de DAVIES 39 indicam existir uma canalização, inici~ 

da ainda no período pré-natal e responsável talvez até pelo 

tamanho do indivíduo:na vida adulta. 

Por outro lado, é interessante observar 

ainda que, embora haja concordância entre os autores ares 

peito da importância do ganho de peso materno sobre o c~es 
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cimento fetal (NISWANDER e JACKSON 114 , MILLER e HASSA.~EINlOl, 

UDALL e col 174 , NAEYE e col 112 , ADEMOWORE e col 1 , SIQUEI -

RAlSl NICK 188) .. - d" d e WI1 as op1n1oes 1vergem quanto ao que se po e 

ria denominar de um ganho de peso "ideal" . 

Assim, HITTEN e LEITCH 69preconizam como 

ganho normal de 9 a 13Kg durante a gravidez. MONETTI ~co1 105 

consideram que o aumento de peso da gestante não deve ultra

passar a média de llKg desde que se trate de mulher de peso 

normal. WINICK 188 menciona que o Comit~ de Nutrição Mater -

na da National Academy of Sciences recomenda um ganho de peso 

minimo de 25 libras (11339,75g) para as mulheres que tiverem 

bom estado nutricional antes da gravidez. 

PUECH 126 considera que o ganho de peso du 

rante a gravidez não deve ultrapassar de 10 a 12Kg. Outros 

estudos, como os de MILLER e HASSANEIN 101 mostram urna assoei 

ação significativa com o peso ao nascer em casos onde houve u 

ma média de ganho de peso de 1 libra (.453,59g) ou mais por se 

mana nos Últimos dois trimestres da gravidez. 

Esses dados mostram que, embora existam di 

ferenças entre o que poderia constituir um ganho de peso "ide 

al", o ganho de peso apresentado pelas gestantes classifica

das como nutridas e obesas estaria dentro desses padrões • No 

entanto, o ganho de peso das gestantes desnutridas Normais es 

teve abaixo desses padr5es, mas o ganho de peso das desnutri-

das PatolÓgicas foi ainda pior. 
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~ importante observar ainda que estudos 
77 de LECHTIG e col envolvendo gestantes do meio rural na 

Guatemala mostraram que as mulheres que tiveram um incremen 

to pondera! menor que 6Kg durante a gravidez,só em 14% dos 

casos deram i luz crianças com peso satisfatório (igual ou 

maior que 3000g) enquanto 60% das que ganharam mais de 6Kg 

no decorrer da gestação tiveram recém-nascidos com peso ad~ 

quado. Assim, LECHTIG e col 77 , chegam a sugerir a utiliza 

ção do incremento pondera! durante a gravidez, como um indi 

cador de crescimento fetal. Também WEISS e JACKSON 182 con 

sideram o aumento ponderai materno durante a gravidez como 

a variável mais importante na determinação do peso do recém 

nascido. 

De igual forma KAWAKAMI e col 73 veri-

ficaram que quando as gestantes ganhavam menos de 7Kg duran 

te a gravidez, a média de peso dos conceptos ao nascer es·t~ 

va abaixo de 2700g e, se ganhassem menos de SKg, esta média 

caia para menos de 2500g. Por outro lado, quando as grávi

das tinham um aumento de peso acima de 12Kg, praticamente 

nao havia correlação entre o ganho de peso e o peso fetal, 

sendo o peso do recém-nascido normal. 

Em vista desse consenso entre os autores 

a respeito da relação ganho de peso materno e peso do recém

nascido, parece-nos bastante contraditória a afirmação de 

MORLEY 107 de que somente em condições de fome extrema (qua~ 

do a amenorréia se torna comum e a gravidez pouco provável ) 

como acontece em tempos de guerr·a, a desnutrição pode causar 
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o nascimento de uma criança com peso inferior ao normal. Os cs 

tudos realizados por MORLEY c col 108 na Nigéria, não mostraram 

assoe1açao entre o pequeno ganho ponderai durante a gravidez 

com o peso da crianca ao nascer ou com o peso subsequentc 

Os dados relativos ao peso ao nascer e peso_ 

subsequente das crianças cujas mães, neste trabalho foram elas-

sificadas como desnutridas e que, como vimos, apresentaram um 

menor ganho de peso durante a gestação, serão analisados nos 

ítens 5. 3. 1. e 5 . 4 . 1. 

5.2.3. Peso ao final da ravidez 

Os contrastes de Scheffé mostraram para os 

dois grupos resultados semelhantes (tabelas 8 e 9): a média de 

peso das obesas foi significativamente maior que a das nutridas 

e das desnutridas; a média dos pesos das nutridas também foi 

significativamente maior que a das desnutridas. Esses dados 

também se encontram de acordo com os obtidos por SIQUEIRA 151 . 

O peso médio ao final da gravidez foi de 

52417,86g para as desnutridas Normais e de 52605,55g para as 

desnutridas Patol6gicas. Assim, esses dados também sugerem 

que as desnutridas apresentam características pr6prias que di 

ficultam o seu ganho de peso. 
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5.2.4. Estatura da gestante 

A anilise de vari~ncia mostrou nao haver 

diferença significativa entre as m~dias das desnutridas, nu 

tridas e obesas quanto à estatura da gestante, quer para o 

grupo Normais como para o grupo Patol6gicas (tabelas 8 e 9). 

Esses resultados são semelhantes aos obtidos por SIQUEIRA151 . 

Estudos de TAXAKA 166 tamb~m nao mostra-

ram diferenças entre as m€dias de estatura de gestantes nor 

mais e obesas. 

A estatura m~dia dos subgrupos estudados 

variou entre 153,63cm entre as nutridas Patol6gicas e 155,21 

em entre as obesas Patol6gicas. A m~dia em estatura das ge~ 

tantes que constituiram o grupo Amparo estudado por SIQUEI -

RA 151 variou entre 158 em para o grupo obesas e 155,5cm pa-

ra ffigrupos desnutridas e normais. Apesar das gestantes es 

tudadas em São Paulo apresentarem uma estatura m~dia (155,6cm) 

mais elevada que as gestantes estudadas nesse trabalho a53,82 

em para o grupo Normais e 154,10cm para o grupo Patol6gicas ) 

os resultados foram semelhantes. 

Esse fato mostra que a estatura nao inter 

fere na classificação do estado nutricional feita pela aplic! 

- d d ~ d pr·opos~LaS por SIQUEIRA151 çao as curvas e gan110 e peso e 

mostram que as mesmas podem ser aplicadas a outras populaç6es 

sem necessidade de adaptação. 



Por outro lado, esses dados mostram que a 

estatura independe do estado nutricional da mulher e nor con 

sequência, do peso da criança ao nascer. Assim, esses dados 

vem ao encontro dos obtidos por FRISANCHO e col 49 , NAEYE 

col llZ, \\'EISS e JACKSON 182 CASTILHO e col 18 que também 

nao encontraram associação entre a estatura materna e as 

didas antropométricas do recém-nascido. 

e 

me 

Por outro lado, esses dados possibilitam 

questionar a utilização da estatura materna corno indicador 

132. 

76 107 
de passado nutricional como sugerem LECHTIG e col , MORLEY 

BUTLER 16 LADIPO e ADELUSI 75 

Permitem questionar ainda a relação esta 

tura materna e peso da criança ao nascer (CRAVIOTO e DE LICAR 

DIE 34 , THOMSON e col 172 . Aliás, é possível que outras variá 

7 veis tenham interferido nesses estudos como sugere BAIRD que, 

em trabalho realizado em Abercleen, encontrou nas prirníparas 

uma incidência de baixo peso ao nascer duas vezes maior nos 

recém-nascidos ele mulheres baixas (estatura menor que 1,54cm) 

que nos de mulheres altas (estatura maior que 1,62crn); o autor 

considera no entanto a possibilidade da interferência das mais 

baixas condiç~es s6cio-econ6micas nesse grupo de mulheres de 

baixa estatura. 

E possível, no entanto, que entre rnulhe -

res muito baixas essa assoc1açao como o crescimento fetal nos

sa ocorrer, como sugerem os estudos de LECHTIG e col 80 , que 

observaram assoc:i aç'ào entre estatura materna e crescimento fe 

tal em mulheres cuja estatura oscilava entre 136 a 151cm; no 

entanto, u part:i r de 15 lcm a associação entre altura materna e 

peso ao nascer deixou de ser estatisticamente significativa 
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Dessa forma LECHTIG e col 80 propoem que 

a estatura materna de 152 em seria um limite apropriado para 

separar as mulheres em dois grupos com diferentes riscos de 

nascimento de crianças de baixo peso; enquanto as mulheres 

de menos de 1 52cm são classificadas como de alto risco as 

de 152cm e mais são classificadas como de baixo risco. Não 

deixa de ser uma sugestão. 

5.2.5. Perímetro cefálico da gestante 

Os contrastes de Scheffé mostraram, para 

os dois grupos, resultados semelhantes:a média do perímetro 

cefálico das obesas foi significati van:ente maior que a das n~ 

tridas e desnutridas, mas, a média das nutridas e desnutridas 

não diferiram (tabelas 8 e 9 ). 

As médias obtidas no grupo Normais foram 

de: 53,04cm para as desnutridas; 53,42cm para as nut~idas e 

54,62cm para as obesas. No grupo Patológicas as médias foram 

de: 53,37cm para as desnutridas; 53,72cm para as nutridas e 

54,89cm para as obesas. 

Esses dados sao um pouco diferentes dos 

obtidos por SIQUEIRA 151 que encontrou para o grupo Amparo 

também uma maior média para as normais em relação is desnutri 

das e para o grupo Faculdade não encontrou diferença na rela-

çao obesas e normais. 

JDLIIt'I'P.8& 
li'lllU.I:JW DE SAtiDE l'lllullll 
I.II'IIIVERSIOAilf. 11! S!O I'AUUII 
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Os dados obtidos nesse trabalho, entretanto, 

nao sugerem que haja uma relação entre desnutrição materna e pe 

rfmetro cefilico materno (uma vez que as m~dias encontradas na 

ra os subgrupos nutridas e desnutridas não diferiram). Assim , 

parece diffcil pensar que haja uma relacão entre perímetro cef5 

lico materno e crescimento fetal. 

Na verdade, poucos estudos têm relacionado o 

perímetro cefálico materno entre as variáveis que podem interf~ 

rir no crescimento fetal. LECHTIG e col 80 todavia , conside-

ram que o perímetro ~efálico materno de Sl,OOcm seria um limite 

para o alto risco de nascimento de crianças de baixo neso. 

Tamb~m SIQUEIRA 152 verificou, em São Paulo, 

que o perímetro cefilico materno pode ser utilizado como indica 

dor do risco de peso inadequado ao nascer. 

Resultados como os de LECHTlG e co1 80 e de 

SIQUEIRA152 nao são antagônicos aos deste trabalho, uma vez que 

nao nos propusemos a buscar valores críticos dessas variáveis , 

que pudessem servir de indicadores. Em outras palavras, a ine-

xistência de diferença significativa entre os perímetros cefâli 

cos de desnutridas e nutridas mostrou que nao houve relação com 

o estado nutricional materno, mas nao ~ impossível que pudesse 

ser obtido um valor crítico de perímetro cefilico abaixo do 

qual fosse mais frequente o retardo do crescimento fetal . 
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5.2.6. Iaad~ d~ gestante 

A análise de variância mostrou nao haver 

diferenças significativas entre os três subgrupos em re1a -

- ... çao a idade materna para o grupo Normais (tabela 8); para o 

grupo Pato16gicas (tabela 9) observou-se que a m€dia das obe 

sas foi maior que a das nutridas, enquanto a m€dia das des -

nutridas não diferiu da encontrada para as nutridas e obesas. 

Para o grupo Normais esses dados sao seme 

lhantes aos obtidos por SIQUEIRA 151 . Já o grupo estudado 

por TANAKA 166 mostrou resultados semelhantes aos obtidos 

neste trabalho para o grupo Pato16gicas (média significativ~ 

mente maior para as obesas em relação às nutridas); esses d~ 

dos são coerentes com a afirmação de MORLEY 107 , que declara 

ser fato generalizado que as mulheres na maioria das socieda 

des aumentam de peso com o aumento da idade e o número de 

partos. 

As médias de idade materna para o grupo 

Normais foram de 23,82 anos para as desnutridas; 24,84 anos 

para as nutridas e 24,85 anos para as obesas. Para o grupo 

PatolÓgicas as m€dias foram de 27,67 anos para as desnutri-

das , 25,31 anos para as nutridas e 31,06 anos para as obesas. 

RAMOS e RODRIGUES 130 assinalam que entre 

os 20 e os 30 anos está o perfodo em que melhor se cumpre a 

tarefa da reprodução. Antes dos 20 e após os 40 anos são co 

muns, segundo esses autores, os rec€m-nascidos de peso pequ~ 

no para a idade gestacional. 
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BREMBERG 15 , estudando uwa populaç~o de 

jovens suecas entre 13 e 19 anos observou tamb€m uma maior 

tendência de partos prematuros nas mulheres mais jovens ( ~ 

t~ 17 anos); entretanto, as m€dias de peso ao nascer por i

dade gestacional n~o mostraram diferenças estatísticas signi 

ficantes quanto à idade materna. Jâ SIQUEIRA e col 157 en 

centraram menor peso ao nascer (com diferença estatística 

significativa) em filhos de adolescentes e ainda uma maior 

incidência de prematuridade. 

e interessante qtie, enquanto alguns tr~ 

balhos consideram a idade materna como fator que contribui 

77 para o baixo peso ao nascer (LECHTIG e col , a O.M.S., SEL 

VIN e JANERICK 147 , DONNELLY e col 42 ) ,outros estudos nao 

encontraram essa associaç~o. como podemos observar nos se

guintes trabalhos: LADIPO e ADELUSI 75 , MURPHY e MULCAHY 109 

HIBBARD 65 e MILLER e HASSANEIN lOl (cujos estudos n~o mos -

traram associaç~o da idade materna com a desnutriç~o fetal 

grave) • 

e Em nosso meio, estudos de SZARFARC 

col 165 revelam que os pesos m€dios dos recém-nascidos, 

lhos de m~es com diferentes níveis de risco atribuíveis 

fi 
... 
a 

idade materna, não se apresentaram significativamente dife-

rentes; no entanto, entre mulheres com idade entre 20 e 29 

anos, o peso médio ao nascer foi significativamente maior 

~ t 1 Tambe~m CASTILHO e col lS no grupo com acesso ao pre-na a . 

n~o encontraram associaç~o entre idade materna e peso do re 

c~m-nascido. 
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Os dados obtidos neste trabalho parecem 

indicar que as gestantes com mais de 25 anos estão mais su 

jeitas ao aparecimento de patologias. B possfvel, no entan 

to, que isso se deva a outros fatores não pesquisados . Não 

se encontrou, neste trabalho, relação entre desnutrição ma 

terna e idade da gestante. 

5. 2. 7. Tdade ·gestacional 

A análise de variância mostrou nao ha 

ver diferença significativa para os dois grupos quanto a 

idade gestacional obtida pelo m~todo do UPMN (tabelas 8 e 

9 ) • 

Pelo m~todo de Capurro nao se encontrou 

diferença significativa para os tr~s subgrupos que constit~ 

irarn o grupo Normais (tabela 8); para o grupo Patol6gicas , 

no entanto, se verificou que a m~dia das obesas foi maior 

que a das desnutridas (tabela 9). 

SIQUEIRA 151 "1" d b- - d ut1 1zan o tam em o meto o 

h - 166 do UPMN encontrou resultados semel antesJa TANAKA cons 

tatou uma maior incid~ncia de prematuridade no grupo das o 

besas do que no das normais. 

As m~dias de idade gestacional, pelo m~ 

todo do UPMN variaram entre 39,51 semanas para as desnutri-

das e 39,72 semanas para as obesas (no grupo Normais); no 
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grupo Pato16gicas, essas m~dias variaram de 38,24 semanas 

para as desnutridas a 39,40 semanas para as obesas. 

Pelo m~todo de Capurro, nao se obte 

vedados para todas as crianças estudadas; as m~dias, no gr~ 

po Normais variaram entre 39,69 para as desnutridas e 40, 21 

semanas para as nutridas e no grupo Patol6gicas entre 37, 99 

semanas para as desnutridas e 40,17 semanas para as obesas . 

Esses dados estão de acordo ainda com es 

tudos de PECKHAM e CHRISTIANSON 123 , que assinalam não ha 

ver diferenças significativas entre a idade gestacional de 

mulheres normais e obesas. 

~ interessante observar porem que, pelos 

dois m~todos empregados, não se encontrou diferençassignifl 

cativas entre os tr~s subgrupos (desnutridas, nutridas e o 

besas) no grupo Normais. Isso sugere que, ocorrendo dife -

renças entre as medidas antropométricas dos recém-nascidos 

entre os tr~s subgrupos essas não serão ocasionadas pela mal 

or ou menor incidência de prematuridade e sim,pelo estado nu 

tricional materno. 

Por outro lado, no grupo Patol6gicas, p~ 

lo método de Capurro se encontrou que a média das obesas foi 

maior que a das desnutridas; no entanto, as médias de nutri

das e desnutridas não diferiram, o que equivale a dizer que 

entre esses dois subgrupos as diferenças também não podem 

ser atribuidas ~ incidência de prematuridade. O mesmo se p~ 

de dizer com relação aos subgrupos obesas e nutridas. 
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O fato dos resultados serem discordantes 

pelos dois métodos empregados para cálculo da idade gesta -

cional no que diz respeito à relação entre os extremos (de~ 

nutridas e obesas) parece, de certa foram, confirmar a apli 

cabilidade das curvas às gestantes patológicas. Na verdade, 

mesmo no caso do UPMN, as diferenças entre essas duas médias 

se apresentam maiores que entre os outros subgrupos e se mos 

trou acentuar pelo método de Capurro. Como vimos anterior -

mente, as patologias podem provocar a interrupção do proces

so da gravidez diminuindo, assim, a idade gestacional • 

Todavia, à primeira vista, parece estra -

nho que as obesas tenham atingido uma maior idade gestacional 

que as desnutridas. Não estariam as obesas mais sujeitas ao 

aparecimento de toxemias, cardiopatias, distGrbios endócri -

nos ? ~ possível que essa menor média em idade gestacional 

alcançada pelas gestantes desnutridas se deva a outros proce~ 

sos como: incompatibilidade sanguínea, sífilis, doença de Cha 

gas, processos pulrr.onares, infecções urinárias, placenta pré

via etc. O pequeno nGmero de casos de desnutridas patológi -

cas (18 gestBntes) e de obesas patológicas (18 gestantes) nao 

nos permitiu, porém, efetivar uma< análise mais profunda. Acha 

mos, no entanto, que seria interessante a realiali~ação de 

trabalho nesse sentido. Fica aí a sugestão. 

5.2.8. Peso da pl~centa 

Para o grupo ~ormais os resultados diver

giram do grupo PatolÓgicas. Assim, as tabelas 8 e 9 mostra-
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ram que para o primeiro grupo a média de peso da placenta 

das obesas foi significativamente maior que a das nutri -

das e desnutridas; a média das nutridas foi também signi

ficativamente maior que a das desnutridas. Para o segun

do grupo (Patológicas) a análise de variância mostrou que 

as diferenças encontradas não foram significativas (tabe

la 9); no entanto, a média de peso da placenta de gestan

tes desnutridas foi 64,45g menor que a das nutridas e 

68,82g menor que a das obesas. 

Os estudos relativos ã placenta têm 

em sua maioria seguido duas alternativas: uma em que 

relaciona a placenta às patologias maternas e outra 

se 

na 

qual se relaciona a placenta com o peso da criança ao ~as 

cer. 

No primeiro caso podemos citar os es 

d d SPIRA 1 161 d d f . d . tu os e e co que, estu an o os e e1tos a gr1 

p~ na segunda metade da gravidez, observaram urna baixa no 

peso médio dos recém-nascidos cujas mães haviam contraído 

a gripe; no entanto, a baixa no peso da placenta (37,3g 

em média) foi mais acentuada e parece sugerir que o efei

to da grtpe- poderia se manifestar ao nível da placenta • 

BENSON 10 também considera que complicações maternas tais 

como toxernia gravídica, nefrite crBnica, doença hiperten

siva cardiovascular ou pós-maturidade podem causar insufi 

* ciência placentária ; neste caso o concepto pode ser pe 

* Insuficiência Placentária é a relativa incapacidade da 
placenta para manter uma taxa normal de crescimento e 
desenvolvimento fetal lO 
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~ 

queno ou malnutrido c a placenta frequentemente e muito P! 

quena. MONETTI e col 105 tamb6m assinalam como fatores ma 

ternos que podem determinar ou agravar a insufici~ncia pl! 

cent5ria: a idade avançada, a primiparidade tardia,odiabe-

tes, a anemia, a hipertensio e a desnutriçio. WINICK e 

col 190 consideram que tanto a insuficiência vascular como 

a desnutriçio materna podem retardar a divisão celular na 

placenta humana. 

No segundo caso (relação peso da pla -

centa e peso do concepto) inclue-se o trabalho de VAN DEN 

179 BERG e YERUSHALNY que,estudando o peso da placenta de 

rec6m-nascidos de baixo peso ao nascer (divididos em grupos 

de curta, média e longa idade gestacional) encontraram um 

peso m6dio da placenta mais alto para os casos de curta ge~ 

tação (379g) e mais baixo para os de longa gestação (326g) 

o que indica, segundo os autores, que o crescimento intra -

uterino retardado 6 mais pronunciado para as placentas que 

para os conceptos. MURTHY e col 110 , estudando placentas , 

mães e rec6m-nascidos de diferentes grupos sociais na !ndia 

e, incluindo apenas gestantes que não apresentavam anormali 

dades obstétricas (tipo toxemia, parto multiplo, diabetes , 

hipertensão, etc) encontraram nas mulheres de grupos ~-. 

SOClO-

econ~micos mais baixos, uma menor ingestão cal6rica, redu-

zido peso da placenta e maior incidência de nascimentos de 

prematuros e pequenos para a idade gestacional. HARPER 62 

encontrou menor peso e di~metro da placenta em crianças com 

baixo peso ao nascer. RAMOS e RODRIGUES 130 mencionam que 

o tamanho da placenta em partos de feto Gnico é diretamente 

proporcional ao do recém-nato. BENSON 10 assinala que a pl! 
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centa pesa de 400 a 600g ou aproximadamente um sexto do peso 

do rec~m-nascido. WINICK e col 190 registram que na placen

ta humana a divisão celular continua at6 a 34a. ou 36a. sema 

nas de gestação. WINICK e col 190 consideram ainda que, 

lo menos, at6 que o feto alcance 3500g, o ganho de peso fe 

tal ~ acompanhado por um aumento linear do peso da placenta. 

Existem ainda trabalhos, como os de MACHA 

DO e SILVANY FILHO 84 que, estudando placentas de prenhezes a 

termo (com fetos de baixo peso), comparadas com as de um gru 

po controle aleatório (com fetos a termo e de peso normal) 

observaram um peso médio de 508g nas placentas de fetos de 

baixo peso e de 750g nas placentas de fetos com peso normal. 

Esses autores consideram que diversas entidades patológicas 

maternas, como a doença vascular hipertensiva crônica, podem 

provocar vasoconstrição e consequente diminuição do fluxo 

sanguíneo Útero-placentário,alterando as trocas e criando 

um estado de hipóxia (em termos de suprimento dos componen -

tes placentários) provocando, assim, insuficiente nutrição 

dos próprios tecidos da placenta e alterações evidentes da 

fisiologia circulatória das câmaras intervilosas. Como canse 

quência, ocorre deturbação de toda a intimidade feto-placent~ 

ria, provocando assim o nascimento de um concepto com insufi-

ência ponderai. 84 Para esses autores , no entanto, independeo 

tente da patologia materna, outros fatores iatrogênicos 

genéticos, nutricionais- devem interferir na progressao e 

função placentária c no valor ponderai do feto . 
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Segundo GARN e col 52 a obesidade da mae 

parece serefletir no tamanho da placenta, com uma diferença 

de 20 a 25% no peso da placenta das muito magras quando com 

paradas com grandes obesas. Esses autores consideram a pl~ 

centa como o mediador da influência do peso materno sobre o 

crescimento do concepto. 

GRUENWALD 59 , todavia, considera que u 

ma placenta pequena num feto de crescimento intra-uterino 

retardado nao é necessariamente a causa de uma carência fe 

tal; pode até ser, mas também é possível que seu menor tama 

- -nho se deva, simplesmente, ao fato de ser um orgao pequeno 

de um feto pequeno. Assim, segundo esse autor, embora exi~ 

tam casos de insuficiência placentária verdadeira, existem 

crescentes indicações de que, na maioria dos casos são os 

fatores maternos, mais que os placentários os responsáveis 

pelas limitações da linha de suprimento fetal. 

Assim, para GRUENWALD 59 se atribuímos i 

"insuficiência placentária" todos os retardos do crescimento 

fetal, nos esquecemos de considerar as mães ( o que signifi-

ca considerar que nada se pode fazer), ao passo que, ao rec~ 

nhecer a importância dos fatores maternos sobre o crescimen

to fetal, chamamos a atenção para as maes e, estudando os f~ 

teres maternos talvez haja alguma coisa que possa ser feita 

em termos de investigação, tratamento ou prevenção . 

Os dados encontrados neste trabalho mos 

tram dois aspectos distintos: enquanto para o grupo Normais 

as diferenças encontradas são atribuidas ao estado nutricio

nal da gestante, uma vez que não apresentaram patologias e 
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nio houve diferença significativa em idade gestacional, no 

Jrço Pato16gic~s. esses resultados exigem um exame mais mi 

nucioso. 

Assim é que nao houve diferenças entre 

desnutridas, nutridas e obesas nesse grupo, o que pode ser 

devido ao fato de que, além da desnutrição,a pnesença de pa 

tologias tenha interferido com o crescimento placentário ( o 

que também ocorreu com o crescimento fetal, como será mostra 

do no Ítem 5.3. ) • 

A desnutrição materna, no entanto, parece 

guardar uma relação mais estreita com o peso da placenta, po

is, mesmo no caso das gestantes patol6gicas, foi o grupo de 

desnutridas o que apresentou menores médias de peso de place~ 

ta. Consideramos, no entanto, que a realização de estudos 

mais aprofundados sobre as influências das patologias mater 

nas e do estado nutricional materno sobre o peso da placenta 

poderiam propiciar um maior esclarecimento do assunto • 

Por outro lado, os dados das variáveis ma 

ternas estudadas neste trabalho mostraram, em sua maioria,que 

as curvas ponderais para gestantes normais parecem não sofrer 

influências ambientais de forma a apresentar resultados dife

rentes, conforme sejam as peculiaridades pr6prias de uma comu 

nidade. Isso é evidenciado pela confrontação destes dados 

obtidos em gestantes residentes em Goiânia, com os obtidos 

por SIQUEIRA 151 em São Paulo. A confirmação dessa aplicabi

lidade devera ser coYlcretizada, no entanto, com as medidas a~ 

tropométricas verificadas por ocasião do nascimento das crian 

ças estudadas. 
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A aplicação das curvas ponderais para ge~ 

tantes normais às gestantes patolÓgicas também nos parece 

nio necessitar de nenhuma adaptação, uma vez que os dados ob 

tidos parecem ser bastante lÓgicos. Entretanto, também ne~ 

se caso, a confirmação dessa aplicabilidade dever~ ser efet! 

vada através dos dados antropométricos das crianças por oca-

siio do nascimento. 

5.3. Estudo das variáveis do recém-nascido segundo o es

tado nutricional materno. 

As médias das vari~veis estudadas no ~e 

cim-nascido (peso, comprimento, perfmetro cef~lico e tor~ci-

co) fornm sempre menores para o subgrupo desnutridas em rela 

çao aos subgrupos nutridas e obesas, tanto para o grupo Nor 

mais (tabela 10) como para o grupo PatolÓgicas (tabela 11) • 

Também as médias do subgrupo nutridas fo 

ram sempre menores que as observadas no subgrupo obesas, tan 

to no grupo Normais como no grupo Patológicas. As tabelas 

10 e 11 mostram ainda que, dentro dos subgrupos, as médias 

de todas as vari~veis antropométricas estudadas foram sempre 

maiores para as crianças que constituiram o grupo Normais em 

relação às que formaram o grupo PatolÓgicas. 
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5.3.1. Peso ao nascer 

As gestantes classificadas como desnutri

das tiveram recém-nascidos com p~so significativamente menor 

que as classificadas como nutridas e obesas, quer para. o gru 

po Normais (tabela 10) como para o grupo Patológicas (tabela 

11). As gestantes classificadas como obesas tiveram filhos 

com maior peso ao nascer que as nutridas para o grupo que nao 

apresentou patologias; no entanto, no grupo PatolÓgicas nao 

houve diferença significativa entre as médias de obesas e nu 

tridas. 

Os dados referentes ao grupo Normais sao 

semelhantes aos obtidos por SIQUEIRA 151 ; TANAKA 166 também 

encontrou um maior peso ao nascer para os recém-nascidos fi-

lhos de mulheres obesas em relação aos de mulheres classifica 

das como normais, no entanto, a diferença não foi estatística 

mente significativa. Também FRISANCHO e cal 49 consideram 

que as diferenças observadas no peso ao nascer podem ser o re 

flexo das diferenças em reservas calÓricas e proteicas exis -

tentes entre as gestantes. De igual forma, MATA e cal 96 en 

centraram uma significante correlação entre o baixo peso ao 

nascer e a desnutrição materna (esses autores se basearam na 

medida da circunferência da perna, critério que admite críti-
132 cas; RAMOS- GALVAN por exemplo, considera a possibilidade 

de interferência dos edemas). 

~ interessante observar nas tabelas 10 e 

11 alguns dados que dizem respeito ao grupo desnutridas : ve

rificou-se um peso médio das crianças ao nascer de 2852,50 g 
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para o grupo Normais e de 2355,00g para o grupo PatolÓgicas; 

a diferença entre as m~dias de nutridas e desnutridas foi de 

342,88g no grupo Normais e de 609,22g no grupo PatolÓgicas 

Já entre obesas e desnutridas a diferença entre as médias foi 

de 584,00g no grupo Normais e de 657 ,22g no grupo PatolÓgicas. 

Esses dados assumem uma particular importincia em virtucle de 

nao se ter detectado diferença significativa em idade gesta -

cional (por 2 métodos) nas crianças que constituiram o grupo 

Normais e que, no grupo PatolÓgicas somente pelo método de 

Capurro se verificou maior média para as obesas. 

O estudo de ANTONOV 5 sobre crianças nas 

cidas a termo em Leningrado, em 1942, mostrou um peso médio 

do recém-nascido cerca de 500 a 600g abaixo do normal ; esse 

resultado foi atribuído à fome por que passaram as mulheres 

grávidas durante o cerco de Leningrado. 

Ê importante observar ainda que, ao con -

frontar os dados de peso ao nascer de filhos de desnutridas 

nutridas e obesas, para os grupos Normais e PatolÓgicas, veri 

ficamos que o peso médio nos três subgrupos de gestantes pat~ 

lÓgicas foi sempre inferior aos correspondentes subgrupos de 

gestantes normais. Em outras palavras, filhos de desnutridas 

PatolÓgicas pesaram cerca de 500g a ~enos que filhos de desn~ 

tridas Normais; fato semelhante ocorreu com filhos de gestan

tes patolÓgicas de estado nutricional normal em relação a ges

tantes nutridas Normais e também entre as obesas. 

Assim, tudo se passa como se a presença 

de patologias afetasse o ritmo de crescimento fetal, prejuízo 
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esse agravado no caso de haver desnutrição materna . 

Dessa forma, essa é mais uma evidência a 

favor da tese de que os diferentes fatores de risco gravídi

co (materno ou fetal) exercem um efeito cumulativo . 

No entanto, comparando dados das tabelas 

8 e 9, podemos verificar uma semelhança muito grande entre 

as desnutridas dos dois grupos(Normais e Patol6gicas) no que 

diz respeito ao peso habitual, ganho de peso e peso ao final 

da gravidez. O mesmo ocorreu entre gestantes nutridas, fos 

sem gestantes Normais ou Patol6gicas e ainda entre as obesas. 

Desse modo, as gestantes desnutridas Pato 

16gicas eram, quanto ao tamanho, indistinguíveis das desnu -

tridas Normais. Assim, as diferenças existentes no peso dos 

recém-nascidos filhos de desnutridas Normais e de desnutri

das Patol6gicas devem ser creditadas à presença de patologi-

as. 

Entre as obesas, no entanto, o fato é mais 

claro: tanto as Normais como as Patol6gicas partiram de um 

peso habitual alto, ganharam cerca de 12.500g e atingiram um 

elevado peso final. Entretanto, os filhos de obesas Patol6-

gicas nasceram com cerca de 430g a menos que os filhos de o

besas Normais (tabelas 10 e 11) • 

Dessa forma, além de mostrar que as dife

renças existentes entre os recém-nascidos se devem provavel-
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mente is patologias matern~s. os resultados das tabelas 8 a 

11 indicam que as curvas de ganho de peso propostas por SI 

151 QUEIRA podem ser usadas para gestantes normais ou patol~ 

gicas, uma vez que o peso habitual, o ganho de peso e o peso 

final são muito semelhantes entre os subgrupos (desnutridas, 

nutridas e obesas) • 

E conveniente observar ainda que as dif~ 

renças existentes no peso dos recém-nascidos não se devem 
.. 
a 

maior ou menor idade gestacional, uma vez que dentro do gru 

po Normais a idade gestacional dos filhos de desnutridas, nu 

tridas e obesas não apresentou diferenças significativas 

O mesmo ocorreu no grupo Patológicas (apenas pelo método de 

Capurro se observou maior média para as obesas em relação às 

desnutridas) apesar de, como foi visto, a idade gestacional 

das patolÓgicas, no seu conjunto, ser menor que a das norma-

is. 

5. 3. 2 •· Comprimento, perímetro cefálico e perímetro 

tdrã~i~6 ao tia~cer. 

Para o grupo Normais verificou-se que as 

desnutridas tiveram filhos com comprimento, perímetro cefáli 

co e perímetro torácico ao nascer, significativamente wenores 

que as nutridas e obesas e que as nutridas tiveram filhos 

com comprimento ao nascer significativamente menor que as obe 

sas (tabela 10), embora as médias de perímetro cefálico e pe

rímetro torácico desses subgrupos (obesas e nutridas)não te 

nham diferido significativamente. 



Para o grupo Patol6gicas verificou-se a 

mesma tendência: os recém-nascidos filhos de desnutridas ti 

veram comprimento, perimetro cefilico e perimetro tor5cico ao 

nascer, significativamente menores que os filhos de nutridas 
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e obesas; entretanto, as médias de obesas e nutridas não apr~ 

sentaram diferença estatistica significativa em nenhuma dessas 

três variáveis (tabela 11) . 

151 SIQUEIRA , estudando gestantes normais, 

encontrou resultados semelhantes em comprimento e perimetro ce 

fâlico para o subgrupo desnutridas. Também o estudo de 

160 - -SMITH , sobre os efeitos da desnutriçao materna em recem 

nascidos durante o inverno de 1944-1945 na Holanda, mostrou um 

significante decréscimo no comprimento ao nascer, embora tenha 

sido menor que aquele mostrado pelo peso ao nascer; esse pes -

quisador considera que as maiores perdas mostradas pelo peso 

podem ser atribuídas ao fato do peso ser uma função tridimetisi 

onal enquanto o comprimento é apenas uma dimensão . 

As tabelas 10 e 11 permitem evidenciar que 

nos subgrupos desnutridas verificou-se um comprimento médio de 

48,72 em para o grupo Normais e de 46,40 em para o grupo Pato-

16gicas; a diferença entre as médias no grupo Normais foi de 

2,00 em entre obesas e desnutridas , enquanto entre nutridas 

e desnutridas a diferença foi de 1,20 em; no grupo Patol5gi -

cas a diferença entre as médias de obesas e desnutridas foi 

de 3,08 em, ao passo que entre nutridas e desnutridas, foi de 

2,93cm. 
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As médias de perímetro cefálico e perí

metro torácico mostraram resultados semelhantes aos observa 

dos quanto ao comprimento ao nascer ou seja : menores médi 

as para as desnutridas em relação às nutridas e obesas, em 

ambos os grupos (Normais e Patológicas). 

g importante observar, porém, que ao 

confrontar as medidas antropométricas do recém-nascido (com 

primento, perímetro cefálico e perímetro torácico) dos gru

pos Normais e PatolÓgicas se verifica que dentro dos subgr~ 

pos desnutridas, nutridas e obesas as médias apresentadas 

pelos recém-nascidos do grupo Patol6gicas são sempre meno -

res que as do grupo Normais. Em outras palavras, as patol~ 

gias parecem exercer um efeito negativo sobre o crescimento 

do feto, independente do estado nutricional materno. No en 

tanto, esse efeito parece ser agravado pela presença da des 

nutrição materna. 

Por outro lado, parece difícil atribuir 

esses dados a diferenças em idade gestacional uma vez que , 

no grupo Normais, não foram encontradas diferenças signifi

cativas entre as médias dos subgrupos e, no grupo Patol6gi

cas só se encontrou maior média para as obesas pelo método 

de Capurro (apesar de,como foi visto, o grupo Patol6gicas no 

seu conjunto ter apresentado menor idade gestacional que o 

grupo Normais) . 

Outrossim, no que diz respeito à relação 

obesas e nutridas, os resultados foram também bastante seme

lhantes para os dois grupos (Normais e PatolÓgicas): as obe-
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sas apresentando valores ligeiramente maiores que as nutri

das (embora sõ se tenha constatado diferença significativa 

no comprimento ao nascer no grupo Normais) e, nos grupos 

Normais e PatolÓgicas, as nutridas Normais e obesas Normais 

tarnb~m apresentando m~dias um pouco maiores que as nutridas 

PatolÓgicas e obesas Patológicas, respectivamente . 

Deste modo, pâdemos observar que o com 

portamento das variáveis comprimento, perímetro cefálico e 

perímetro torácico dos rec~m-nascidos são muito semelhantes 

aos observados quando se estudou o peso ao nascer para ambos 

os grupos (Normais e Patológicas) e subgrupos (desnutridas , 

nutridas e obesas). 

Isso parece comprovar, uma vez mais, a 

aplicabilidade das curvas ponderais para gestantes, propostas 

por SIQUEIRA 151 , a outros tipos de populações, sejam as ges

tantes normais ou patolÓgicas. 

S preciso observar ainda que os result~ 

dos das tabelas 8 a 11, dão margem a uma s~rie de reflexões • 

Em primeiro lugar, a preocupaçao em ter

mos de Saúde PÚblica, com os efeitos a longo prazo do retar

do do crescimento fetal devido, como foi visto aqui, nao a 

penas à desnutrição materna, mas também à patologia da ges

tação. 
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As tabelas 10 e 11 permitem verificar bem 

esse efeito da patologia da gestação pois, se é verdade que, 

tanto no grupo Normais como no grupo Patol6gicas, houve um 

gradiente de peso, comprimento, perímetro cefálico e períme-

tro torácico dos subgrupos desnutridas em relação ao de nu -

tridas e desses,em relação ao de obesas, também e evidente 

que, no grupo Patol6gicas, o peso, comprimento, perímetro c~ 

fálico e perímetro torácico das crianças filhas de gestantes 

nutridas e mesmo obesas sao muito semelhantes aos dos filhos 

de desnutridas do grupo Normais. 

~ como se a presença de patologias exer

cesse uma influência negativa não s6 em fetos de gestantes 

desnutridas (o que,aliás, ocorreq,pois os filhos de desnutri 

das Patol6gicas apresentaram as menores medias de peso, com 

primento, perímetro cefálico e perímetro torácico) mas tam

bém em filhos de gestantes nutridas e obesas. 

Assim, o controle do risco gravídico 
~ 

e 

desejável nao apenas pela necessidade de diminuir o risco ma 

terno (e fetal)~ que é a oportunidade maior de adoecer e mor 

rer a que estão sujeitos gestantes e fetos~ mas também, po! 

que as patologias presentes ou que se desenvolvem durante a 

gestação interferem no crescimento fetal, com todas as canse 

quências posteriores. 

Em segundo lugar, pela demonstração de 

que não apenas o peso, mas ainda o comprimento, o perímetro 

cefálico e o perímetro torácico estão prejudicados, com su 
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as possíveis consequências, tanto quanto a crescimento físi 

d 1 . t 1- . ( WIENER e col 184 co ou escnvo v1men o neuro og1co CRA-

VIOTO e col 36 , LEVINSON e ABBOTT 83 ). 

112 Estudo de NAEYE e col sugere que o 

maior crescimento do cérebro em recém-nascidos de mulheres 

bem nutridas vem em apoio da idéia de que o crescimento do 

cérebro só pode alcançar seu total potencial genético quan

do existem condições de boa nutrição . 

CHAVES 21 assinala que sobram razoes p~ 

ra se acreditar que a desnutrição grave pode reduzir, de ma 

neira irreversível, a capacidade intelectual dos que são a 

tingidos por ela, desde que está mais do que comprovado que 

a má nutrição severa durante a vida embrionária e nas primei 

ras etapas da vida pós-natal retarda consideravelmente o de 

senvolvimento do encéfalo. 

Falta saber se essas diferenças encontr~ 

das ao nascer até que ponto poderão persistir após o nasci-

mento. 

Neste sentido, diversos'estudos têm mos 

trado que as crianças que apresentaram crescimento fetal re 

tardado c~ntinuam a mostrar essas diferenças no seu cresci -

mento, pelo menos, durante algum tempo (VAN DEN BERG e YERUS 

HALMY 179 ~ CLARKSON e col 27 , RIZZARDINI e col 133
). 
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Existe·m, porém, opiniões divergentes .. GR_!:! 

ENWALD 57 por exemplo , considera que uma vez cessada a a 

çio restritiva ap6s o nascimento, o indivfduo retoDn o seu 

crescimento e tende a normalizar o seu tamanho. 

Por tudo que foi visto quanto ao estudo 

de variáveis relacionadas à gestação e variáveis antropomé

tricas dos recém-nascidos, consideramos que: as curvas pog 

derais para gestantes elaboradas por SIQUEIRA 151 constituem 

um indicador válido e fidedigno de desnutrição materna .e fetal" 

tanto para gestantes normais como para gestantes patol6gicas. 

Resta saber, contudo, se aplicadas a ou 

tras populações de gestantes patol6gicas apresentarão resul 

tados semelhantes. 

5.4. Estudo do crescimento da criança no primei~o ano 

de vida segundo o estado nutricional materno. 

Nas 42 crianças que constituíram o grupo 

Normais, as medidas antropométricas verificadas no subgrupo 

desnutridas(peso, comprimento, perfmetro cefálico e perfmetro 

torácico) por ocasião do nascimento, foram significativa -

mente menores que as obtidas pelos subgrupos nutridas e obe -

sas (tabelas 12,14,16 e 18) . Nas 23 crianças que constitu! 

ram o grupo Patol6gicas as médias de peso e perfmetro toráci

co ao nascer foram também significativamente menores para o 

subgrupo desnutridas em relação aos subgrupos nutridas e obe-
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sas; no entanto, as m6dias de comprimento e perímetro cefi

lico ao nascer, embora tenham sido menores nas desnutridas 

que nas nutridas e obesas, nio apresentaram diferença esta

tistica significante ao nivel de 5% (tabelas 13,15,17 e 19). 

A idade gestacional, pelo método de Ca -

purro nao apresentou diferença estatistica significante en 

tre os subgrupos desnutridas, nutridas e obesas (quer para o 

grupo Normais, quer para o grupo Patológicas). Pelo método 

do UPMN também não se encontrou diferença significativa no 

grupo PatolÓgicas mas, no grupo Normais, se observou maior mé 

dia de idade gestacional para o subgrupo nutridas que para o 

subgrupo desnutridas. Esses dados podem ser vistos nas tabe

las 20 e 21 . 

B interessante observar que, apesar do re 

duzido numero de crianças, os resultados foram muito pareci -

dos com os observados nos grupos inciais (139 crianças no gru 

po Normais e 100 crianças do grupo PatolÓgicas). Esse fato su 

gere que esse grupo é representativo do grupo inicial de recém 

nascidos . 

Por outro lado, entre os subgrupos nutri -

das obesas (quer para o grupo Normais, quer para o grupo P&t~ 

lÓgicas) as medidas de peso, perimetro cefálico e perímetro 

torácico ao nascer, apesar de mostrarem maiores médias para 

as obesas que para as nutridas nio mostraram diferença esta -

tistica significante (com exceçio apenas para o perímetro ce 

fálico no grupo Normais que mostrou maior m6dia para as obe -
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sas que para as nutridas. A variável comprimento da criança 

ao nascer, no entanto, embora nio tenha apresentado diferen

ça estatística significativa, mostrou maior média para as nu 

tridas que para as obesas (tanto no grupo Normais como no 

grupo PatolÓgicas). 

Entre esses subgrupos (obesas e nutridas) , 

entretanto, nao se encontrou diferença estatística signific~ 

tiva não só para o grupo Normais como tamEem para o grupo Pa 

tolÓgicas no que diz respeito à idade gestacional (pelos do 

is métodos utilizados). 

E interessante observar ainda que, pelo 

método de Capurro e utilizando a classificação de BATTAGLIA 

e LUBCHENCO 8 , para o grupo Normais, forrtm<encontrados os 

seguintes resultados: todas as 9 crianças do subgrupo desnu 

tridas haviam nascido a termo; no subgrupo nutridas 24 crian 

ças nasceram a termo, 2 eram pós-termo e 1 não foi classifi-

cada~ entre as obesas 1 havia nascido prematuramente*, 4 e 

ram nascidas a termo e 1 era pós-termo. Para o grupo Patol~ 

gicas se observou que: no subgrupo desnutridas 1 havia nasci 

do prematuramente e 3 nasceram a termo; no subgrupo normais 

3 eram prematUrRs, 11 nasceram a termo e 1 era pós-termo; no 

subgrupo obesas 1 era prematura e 3 nasceram a termo. 

Pelo método do UPi-r\ e utilizando a classi 

ficação de BATTAGLIA e LUBCHENCO 8 os resultados foram muito 

semelhantes. 

-rrarto operatorio com laqueadura. 
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Esses dados permitem observar que, tanto 

entre os grupos (Normais e Patológicas) como nos subgrupos 

(desnutridas, nutridas e obesas) existe uma semelhança quan

to à idade gestacional calculada pelos dois métodos ou seja: 

os resultados apresentados pelo método de Capurro divergem 

muito pouco dos obtidos pelo método do UPMN. Permitem ain

da observar a influência das patologias em relação à idade 

gestacional. 

Destarte, apesar do pequeno número de cri 

anças pode-se perceber os prejuízos acarretados pela desnutri 

çao e patologias maternas ao~crescimento do feto. Resta sa 

ber se esse efeito negativo da desnutrição e patologias mater 

nas sobre o crescimento fetal persistirão no decorrer do pri

meiro ano de vida das crianças estudadas. 

5. 4 .1 •. · 'Es't'üdo da variação do :p·es·o ·da crian·ç·a ·no pri 

meiro ano de Vida. 

As médias de peso das crianças cujas maes 

foram classificadas como desnutridas foram sempre menores 

~as medidas verificadas por ocasião do nascimento e ao compl~ 

tar a criança 1,3,6,9 e 12 meses) que as apresentadas para os 

subgrupos nutridas e obesas para os dois grupos (Normais e Pa 

tológicas) como mostram as tabelas 12 e 13. 

Para o grupo Normais, a anilise de variin 

cia e os contrastes de Scheffé mostraram que as diferenças ~n 
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centradas foram sipnificativas por ocasião do rtascimcnto c ao 

completar a crianca l m6s, 3 meses c 12 meses e se verifica -

ramos mesmos resultados: as desnutridas obtiveram menores me 

dias que as nutridas e obesas. Aos 6 meses e 9 meses a an5li 

se de vari~nci~t mostrou que as diferenças existentes entre as 

m~dias não foram significativas, embora as m~dias das desnu

tridas tcnhant sido menores que as das nutridas (768,56g aos 6 

meses e 672,24g aos 9 meses) e obesas (558,00g aos 6 meses c 

917,50g aos 9 meses); parece possfvel que a falta de signifi

cação estatfstica se deva, então, ao pequeno nGmero de desnu

tridas que foram estudadas nessas duas faixas et5rias (5 c 4 

crianças respectivamente). Não se encontrou por~m. diferen

ças significativas entre as m€dias de obesas c nutridas neste 

grupo. 

Para o grupo Patol6gicas, a diferença en -

tre as m€dias so foi significativa por ocasião do nascimento 

e ao completar a criança 1 m6s e os resultados foram os mes -

mos observados para o grupo Normais ou seja: as desnutridas 

obtiveram menores m€dias que as nutridas c obesas e as m6dias 

das nutridas e obesas não diferiram. Embora nas outras medi

das, verificadas aos 3 meses, 6 meses, 9 meses e 12 meses 

a anilise de variincia nio tenl1a constatado diferenças si~ni

ficativas entre as m~dias, as crianças cujas mies foram clas

sificadas como desnutridas apresentaram sempre m€dias menores 

que as encontradas nas classificadas como nutridas e obesas . 

Tamb6m nesse caso, parece possfvel que o pequeno nGmcro de ca 

sos de desnutridas tenl1a colaborado para a falta de signific! 

çao estatfstica das diferencas existentes entre as m6dias . 
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Todavia, parece difícil atribuir essas 

diferenças observadas nos dois grupos (Normais e Patol6gi -

cas) entre desnutridas, nutridas e obesas i idade gestacio-

nal; como foi visto anteriormente, pelo m~todo de Capurro , 

não se encontrou diferença significativa (tanto no ··grupo 

Normais como no grupo Pato16gicas) e pelo m~todo do UPMN s6 

se observou diferença significativa no grupo Normais (entre 

as médias de nutridas e desnutridas). 

Os estudos longitudinais e sémi-longitu

dinais realizados sobre o crescimento da criança têm segui-

do principalmente as seguintes alternativas: comparação do 

crescimento de crianças prematuras com crianças de cresci -

menta intra-uterino retardado (RIZZARDINI e cal 133 PffiSARO 
93 12 180 

NE e col , BHARGAVA e cal , VARLOTEAUX e cal ) e comp~ 

ração do crescimento de crianças prematuras com crianças de 

crescimento intra-uterino retardado e crianças com crescime~ 

to intra-uterino e idade gestacional adequada(CLARKSON e 

col 27 , BECK e VAN DEN BERG 9) . 

No entanto, a maioria desses estudos nao 

possibilita a realização de qualquer comparação com os dados 

apresentados neste trabalho, seja pela sua especificidade 
' 

seja por questões de faixa etária . 

~ interessante observar.por~m.que as cri 

mças que tiveram crescimento intra-uterino retardado (cuja 

causa pode ter si do a desnutrição ma terna) apresentam, pelo 

menos durante algum tempo de sua vida, menor peso que as cri 

anças nascidas prematuramente; isso pode ser visto no traba-
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lho de CLARKSON e col 27 que estudando 56 crianças premat~ 

ras, 35 pequenas para a idade gestacional e 111 nascidas a 

termo e com peso adequado para a idade, verificaram que aos 

4 anos de idade as médias de peso dessas crianças (a~bos os 

sexos) foram aproximadamente iguais para os grupos a termo 

(16,85Kg) e pré-termo (16,65Kg) no entanto, a média das 

pequenas para a idade ~estaciona! foi significativament~ me 
- 12 

nor (15, 5 7Kg) .- Também os estudos de BHARGAVA e col , en 

volvendo 17 prematuros e 15 PIG (seguidos longitudinalmente 

do nascimento aos 2 anos de idade) , mostraram que os PIG a 

presentavam uma pequena vantagem em pesó quando comparados 

aos prematuros até cerca dos 6 meses de idade mas, após es 

se período,o peso médio dos PIG esteve abaixo do alcançado 

pelos prematuros em todas as outras .m~didas verificadas 

Os estudos de BECK e VAN DEN BERG. 9 , envolvendo crianças nas 

cidas a termo, crianças prematuras, crianças PIG e ainda um 

grupo intermediário, mostraram que o grupo de prematuros ul 

trapassou o grupo de PIG no segundo mês de vida (em peso) , 

contudo,com um ano de idade o grupo de prematuros estava a 

inda atrás do grupo normal (termo); no entanto, cerca de do 

is meses após (aos 14 meses) as curvas sugerem que o peso 

desses dois grupos se igualam e continuam mais ou menos pa 

rale las até os 10 anos idade. Mas, o grupo de crianças PIG, 

após os 2 meses, permaneceu abaixo dos prematuros até os 10 

anos de idade. 

- / Um estudo muito interessante, porem, e o 

de SINGER e co1 150 que encontraram que o maior ganho de 

peso durante a gestação está relacionado ao melhor peso ao 
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nascer e melhor crescimento e desenvolvimento da criança no 

priemiro ano de vida. Estudos de DRILLIEN 43 mostraram 

que até os 2 anos de idade, as médias de peso das crianças 

eram estreitamenterelacioonadas com o peso ao nascer. 

TambémELIOT e DENIEL 4 7 , estudando o cres 

cimento de 1017 crianças de acordo com o peso ao nascer e 

observadas até os 18 meses de idade, encontraram que os re 

cém-nascidos com peso entre 2500g ~ 3000g mostraram menores 

médias de peso aos 3,6,9 e 18 meses~enquanto os recém-nasci 

dos que pesaram entre 3500 ~ 4000g mostraram maiores médias 

em todas as medidas observadas; o grupo de intermediário p~ 

so ao nascer (3000 a 3500g) manteve essa posição. 

No presente trabalho, como foi visto , o 

grupo desnutridas, além de menor peso habitual, apresentou 

também menor ganho de peso durante a gravidez: isso parece 

ter refletido não só no peso ao nascer,como durante todo o 

primeiro ano de vida das crianças estudadas. 

Uma melhor visualizaçã~ das diferenças a 

presentadas pelos subgrupos desnutridas em relação aos ou

tros subgrupos(nutridas e obesas) é possibilitada pela com 

paração das médias dos três subgrunos com os padrões de Har 

181 
vard (percentil 50) citados em YAUGIIA:\ III , tanto no gr~ 

po Normais como no grupo Patológicas. 

Deste modo, o gráfico 7 mostra que, no 

grupo Normais, as médias de peso das crianças,filhas de obe 
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sas,estivaram sempre aclma dos padrões de Harvard, apesar 

de,por ocasião do nascimento.se situaram abaixo. Os filhos 

de nutridas tanbém ao nascer se situaram abaixo dos padrões 

de referência mas, a partir do 39 mês e até o 99, se si 

tuaram acima desses padrões, embora no 129 mês estivessem 

novamente abaixo. Os filhos de desnutridas, estiveram sem 

pre abaixo desses padrões e, o que é ainda pior: a diferen

ça parece que tende a aumentar (Gráfico 7 ). 
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O gráfico 8 mostra que, no grupo Patol~ 

gicas os filhos de obesas aos 3 e 6 meses estavam acima 

dos padrões de referência. Os filhos de nutridas so se si 

tuaram acima desses padrões aos 3 meses. Os filhos de des 

nutridas, no entanto, estiveram sempre abaixo dos padrões. 

Esses dados mostram a influência do estado nutricional ma 

terno e das patologias da gestação sobre o crescimento fi 

sico pós-natal. (Gráfico 8). 
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Esse comportamento diferente quanto ao 

ganho de peso dos filhos de gestantes Xormais e Patol6gicas 

no primeiro ano de vida, pode ser tamb~c observado pela ana 

lise das tabelas 12 e 13. Assim, no grupo Xormais , do nas 

cimento aos 12 meses de idade, os filhos das desnutridas ti 

veram um incremento menor (60~5,56g) que os das nutridas 

(6521,85g) e os das obesas (6833,33g); fato esse que parece 

mostrar os efeitos da desnutrição 

Mas, no grupo Patol6gicas, a partir dos 

3 meses, os incrementos em peso foram semelhantes entre os 

subgrupos (desnutridas, nutridas e obesas). Assim, aos 12 

meses de idade, os incrementos de peso nesses subgrupos fo 

ram de : 6390,00g para os filhos de desnutridas;6086,66g p~ 

ra os filhos de nutridas e 5897,50g para os filhos de obe

sas. Esses dados mostram que, neste grupo (Patol6gicas) os 

incrementos de peso são semelhantes aos observados no sub -

grupo de desnutridas normais; mostram ainda a influênciadas 

patologias da gestação sobre o crescimento da cr1ança apos 

o nascimento. 

Em termos de Saúde Pública, fica patente 

a imuort~ncia da assistência nr~-natal não s6 para controlar 

o risco gravídico (materno e fetal) em s1, mas tamb~m para 

favorecer o adequado crescimento p6s-natal. 

~ão se pode excluir , entretanto, a pos

sibilidade de que outros fatores não pesquisados no presen

te trabalho como, por exemplo, a ocorrência de patologias 
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durante o primeiro ano de vida, possam ter influenciado no 

ganho de peso dessas crianças; ali~s. diversos estudos tem 

mostrado associação entre o menor ganho de peso da crianca 

e a incidência de patologias (COLE e PARKIX 28 , ;IORLEY e 

col 108 , MATA e col 96 , CONDOX-PAOLOXI e col 31 ). Essa po~ 

sibilidade das patologias haverem afetado particularmente o 

ganho de peso de algumas criancas ser~ examinada futuramen-

te. 

Desta forma, embora seja possível que fa 

tores nao pesquisados tenham de alguma forma interferido no 

ganho de peso dessas crianças, tudo indica que a desnutrição 

materna e as patologias da gestação, por influênciarem o cre~ 

cimento intra-uterino, produzem um déficit difícil de ser re-

cuperado no primeiro ano de vida~ pelo menos quando se trata 

de população de baixa renda, como é o caso do presente estudo. 

5.4.2. Estudo da var1acao do comorimento da crianca 

no primeiro ano de vida. 

Os subgrupos nutridas e obesas obtiveram 

sempre médias maiores que o subgrupo desnutridas, tanto p~ 

ra o grupo Normais como para o grupo PatolÓgicas (tabelas 

14 e 15). Uma única exceção foi encontrada aos 9 meses no 

grupo Patológicas,quando a média do subgrupo desnutridas foi 

0,19cm maior que a do subgrupo nutridas. 

No entanto, a an~lise de vari~ncia so re 

velou diferença significativa para o comprimento ao nascer 
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no grupo Normais onde se verificou que a média das desnu 

tridas foi menor que a das nutridas e obesas e as médias 

de obesas e nutridas diferiram. As rnédidas efetuadas com 

1,3,6,9 e 12 meses nio mostraram diferença significativa 

entre as médias dos subgrupos (no grupo Normais). 

Para o grupo Patológicas nao se comprE 

vou diferença significativa entre as médias, que por oca 

sião do nascimento, quer nas medidas verificadas ao compl~ 

tar a criança 1,3,6,9 e 12 meses. 

No entanto, as diferencas existentes en 
~ -

tre as médias dos subgrupos, tanto no grupo Normais como 

no grupo Patológicas foram algumas vezes de 2,3 e 4cm; isso 

parece sugerir que a falta de significação estatística tenha 

sido ocasionada pelo pequeno número de casos. 

Por outro lado, parece também difícil a 

tribuir essas diferenças à idade gestacional, urna vez que, 

só foi constatada diferença significativa entre as médias 

de nutridas e desnutridas (no grupo Normais) e apenas por 

um dos métodos (UPMN). 

E interesse observar, porem, que assim co 

mo no caso do peso, os registros da literatura parecem indi-

car que as crianças com crescimento intra-uterino retardado 

(e onde uma das causas é a desnutrição materna) apresentam 

menor velocidade de crescimento que as crianças nascidas 

prematuramente. Assim, o trabalho de CLARKSON e col 27 
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citado, mostrou que em 3 grupos de crianças estudadas, aos 

4 anos de idade (para ambos os sexos), as médias de estatu-

ra foram aproximadamente iguais (102,08cm) para os nascidos 

a termo e (102,09cm) para os prematuros; no entanto, a méd! 

a dos PIG foi significativamente mais baixa (99,44cm) . Ta~ 

bém o estudo de BHARGAVA e cal 12 , já citado, comparando o 

crescimento'de crianças prematuras com crianças PIG, mostrau 

um incremento médio de 16,8 em para as crianças prematuras , 

nos primeiros seis meses de vida, enquanto ocorreu um incre-

mento de 17,lcm para as crianças PIG; dos 6 aos 24 meses no 

entanto, as crianças prematuras tiveram um incremento médio 

de 20,0 em em estatura,enquanto as crianças PIG tiveram um 

incremento médio de 17,0cm. 

De igual forma, o estudo de BECK e Vk~ 

DEN BERG 9 , já citado:, mostrou que o grupo de prematuros ul 

trapassou o grupo de PIG no oitavo mês de vida, mas, perma

ceu abaixo do grupo normal até o final do primeiro ano (tudo 

se passa como se a idade devesse ser contada a partir da con 

cepção, isto é, prematuros têm peso e comprimento semelhante 

ao de crianç~normais 1 ou 2 meses mais jovens); o grupo de 

crianças PIG no entanto, permaneceu abaixo do grupo de prem! 

turos e normais até os 10 anos de idade. 

Assim, parece possível que tambén neste 

caso a desnutrição materna e as patologias da gestação tenham 

- . influenciado o comprimento ao nascer e, por consequencLa, o 

crescimento físico-no primeiro ano de vida. Uma melhor visu 

alização dessas diferenças apresentadas pelos subgrupos des 
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nutridas em relação aos demais é possibilitada pela compa

ração das médias dos 3 subgrupos com os padrões de Harvard 

(citados em VAUGHAN III 181},elaborados para ambos os sexo5 

tanto no grupo Normais corno no grupo Patológicas. 

O gráfico 9 mostra que, no grupo Normais, 

as curvas de crescimento dos filhos de nutridas e obesas se 

mantiveram mais ou menos paralelas aos padrões de Harvard , 

mesmo tendo se apresentado abaixo ao nascer e aos 12 meses. 

A curva de crescimento dos filhos de desnutridas, porém, se 

manteve sempre abaixo dos padrões de referência (Gráfico 9). 
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O grifico 10 mostra que no grupo Patol6 

gicas, tanto as curvas de crescimento dos filhos de obesas 

como de nutridas se situaram geralmente abaixo dos padrões 

de Harvard, mas a curva dos filhos de desnutridas se mante 

ve ainda mais abaixo, quase sempre, das demais. (Grifico 

10 ) . 
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Parece assim, existir um comportamento di_ 

ferente do crescimento físico, em termos de comprimento de 

acordo com o estado nutricional materno. ~o entanto, pela 

confrontaç~o dos dados das tabelas 14 e 15, pode-se perce -

ber que no grupo Normais, os incrementos no primeiro ano de 

vida for~m de 24,28cm para os filhos de desnutridas e de 

24,29 em para os filhos de nutridas e ainda, de 24,04 em p~ 

ra os filhos de obesas, o que é muito semelhante. No grupo 

PatolÓgicas, os incrementos foram de 25,28cm para os filhos 

de desnutridas e de 24,50cm para os filhos de nutridas e a 

inda, de 24,26cm para os filhos de obesas. 

Dessa forma, pode-se notar que os incre-

mentos dentro dos subgrupos foram bastante semelhantes eque 

as diferenças existentes entre eles parecem estar relacion~ 

das ao menor comprimento ao nascer o que, corno foi visto 

se deve ã presença de patologias da gestação e desnutrição 

materna. Talvez os filhos de desnutridas patolÓgicastenhám 

tido aqui um crescimento compensatório, com um incremento 

maior. 

47 Estudo de ELIOT e DENIEL , já citado , 

mostrou nas medidas verificadas aos 3,6,9 e 18 meses urna 

graduação em estatura de acordo com o peso ao nascer. ou se 

ja: as crianças cujo peso ao nascer foi igual ou inferior a 

3000g apresentaram em média menor estatura que os outros 

grupos; as crianças cujo peso ao nascer se situou entre 3000 

e 3500g ocuparam posição intermediária e as crianças cujo 

peso ao nascer foi superior a 3500g apresentaram maiores mé 

dias que os outros grupos aos 3,6 e 9 meses (aos 18 meses a 
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média deste grupo foi igual ã do grupo intermediário). 

43 -DRILLIEN tamben~ encontro1:1 que as crian-

ças que alcançaram maior peso ao nascer, mantiveram, em me 

dia, uma superioridade em estatura até os 2 anos de idade . 

Verificou-se, todavia, um incremento significante em estatura 

naquelas que apresentaram menor peso ao nascer. 

~possível, no entanto, que fatores nao 

p~squisados tenham influenciado o incremento em estatura 

118 dessas crianças. Segundo a O.M.S. o crescimento é o 

melhor indicador do estado nutricional e, se toda a popula

ção infantil é de baixa estatura,isto se deve provavelmente 

mais a fatores de nutrição e infeçção do que a particulari

dades genéticas. 

Neste trabalho, no entanto, nao se pes

quisou a influ~ncia de patologias apresentadas pela criança 

no seu primeiro ano de vida em relação ao seu crescimento 

físico. CONDON-P.t\IOLONI e col 31 , por exemplo, ·estudando 

276 crianças mexicanas, encontraram que a alta frequ~ncia 

de diarréia reduziu o ganho de peso das crianças, no entan-

to, não afetou o ganho em estatura; infecções respiratórias, 

tanto de vias altas como baixas, não afetaram o incremento 

de peso e estatura. Já ROWLAND e col 139 ,estudando o cres

cimento de 152 crianças (em Keneba, Gâmbia) entre 6 meses e 

3 anos de idade encontraram uma relação negativa e altamen-

te significativa entre as gastrenterites e o ganho de peso 

e estatura da criança. 
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.MARTORELL e col 92
, estudando o efeito 

das diarréias sobre o crescimento de crianças na Guatemala, 

encontraram que um menor número de dias com diarréiacorres

ponde a um maior crescimento em termos de estatura e peso . 

Esses autores estimam que a diarréia pode explicar cerca de 

10% do retardo em crescimento observado nessa população. 

Um estudo de D'AHLMANN e PETERSEN 38 so 

bre as consequências da desnutrição e de condições ambi 

entais ocorridas na Alemanha durante a 29 Guerra Mundial 

mostra que o déficit em estatura que ocorre após os 4 anos 

de idade, pode ser completamente compensado. Porém, quando 

o déficit de crescimento ocorre antes dos 4 anos, nao conse 

gue ser inteiramente recuperado; assim, ainda que sucedam 

boas ou excelentes condições ambientais a estatura final do 

indivíduo estará diminuída. 

Também UNDURRAGA e col 175 , estudando um 

grupo de 33 crianças em Santiago do Chile, observaram que a 

desnutrição grave, ocorrendo nos primeiros meses de vida 

tende a limitar o crescimento físico da criança principal -

mente em estatura. De igual forma Tfu~NER 168 considera que 

a redução da velocidade de crescimento em estatura, em cri

anças que apresentam um bom crescimento anterior, é muitas 

vezes um sinal de desnutrição na criança, tanto em países 

em desenvolvimento como em países industrializados. Essa 

influência das patologias apresentadas pela criança sobre 

o incremento em estatura será examinada futuramente. 

Destarte, é possível que fatores pós- na 

tais, como os aqui mencionados,tonham afetado e talvez com 
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intensidade diferente as crianças deste estudo. Parece ela 

ro, no entanto, que crianças que sofreram retardo de cres

cimento intra-uterino (por patologia materna ou pela desnu

triç~o) t~m dif~culdade em recuperar, atrav~s de maior vel~ 

cidade de crescimento, as perdas sofridas no período fetal. 

Vale ainda considerar que, como tem sido 

visto em outros aspectos, as crianças do grupo Patológicas, 

quer sejam desnutridas, nutridas ou obesas, apresentam com 

primentos, ao longo do primeiro ano de vida muito semelhan

tes aos das crianças desnutridas do grupo Normais, isto~ , 

mesmo o bom estado nutricional parece sofrer uma intermedi~ 

çao da patologia da gestação, não sendo, em muitos casos 

uma garantia de crescimento pôs-natal adequado. 

5.4.3. Estudo da variação do perímetro cefálico da 

criança no primeiro ano de vida. 

Para os dois grupos---Normais e Patolôgi 

cas as m~dias do subgrupo desnutridas foram sempre menores 

que as dos subgrupos nutridas e obesas. No 99 m~s. no en 

tanto, em ambos os grupos se observou maior média para o 

subgrupo desnutridas que para o grupo nutridas (tabelas 16 

e 17) : diferença média de O,OScm no grupo Normais e de 

0,2Scm no grupo Patológicas. 
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Para o grupo Normais a análise de vari 

ância mostrou que as diferenças entre as médias foram siK 

nificativas por ocasião do nascimento e ao completarem as 

crianças 3,6 e 12 meses. Os contrastes de Scheffé mostra 

ram os mesmos resultados por ocasião do nascimento e aos 

3 meses: as desnutridas obtiveram menores médias que as 

nutridas e obesas e as nutridas apresentaram menores médi 

as que as obesas. Aos 6 meses os contrastes de Scheffé 

mostraram que as desnutridas tiveram menores médias que 

a~ nutridas e obesas,enquanto as médias de obesas e nu

tridas não diferiram. Aos 12 meses observou-se que a média 

das obesas foi maior que a das nutridas e desnutridas m~s. 

as médias de nutridas e desnutridas não diferiram. Com 1 

mês e 9 meses a análise de variância não mostrou diferenças 

significativas entre as médias. 

Para o grupo PatolÓgicas nao se encon -

trou diferenças significativas entre as médias dos subgru

)OS, quer por ocasião do nascimento quer ao completarem as 

:rianças 1 mês, 3 meses, 6 meses, 9 meses e 12 meses . 

Também nesse caso, parece possível que o 

>equeno número de crianças tenha colaborado para a falta de 

;ignificação estatística, uma vez que se constatou diferen

;as entre as médias,superiores a 2 em e que, a idade gesta

:ional,pelo método de Capurro, nao mostrou diferença signi ~ 

"icativas entre os subgrupos (tanto no grupo Normais como no 

:rupo Patológicas) e, pelo método do UP~m só se encontrou di 

·erença significativa no grupo Normais, entre as médias de 

.utridas e desnutridas. 
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O estudo de BHARGAVA e col 12 , já ci 

tado, ao comparar o perímetro cefálico de crianças prema-

turas com crianças PIG , mostrou diferencas entre esses 

grupos: at~ os 3 meses observou-se maiores rn~dias em p~ 

rímetro cefálico para as crianças PIG; aos 6 meses as w.e 

dias se igualaram mas, as crianças prematuras a partir 

do 9 9 mês C e at~ os 2 anos de idade apresentaram miaores 

m~dias em relação aos valores obtidos pelas crianças PIG. 

De igual forma, o estudo de CLARKSON e col 27 mostrou que 

aos 4 anos de idade, as m~dias de perímetro cefálico(para 

ambos os sexos) das criancas a termo (51,42cm) foi aproxi-
~ . 

madamente igual à das crianças prematuras (51,55 em); no 

entanto, as crianças PIG tiveram menor m~dia (50,57cm) em 

perímetro cefálico que os outros grupos. 

Pode-se observar, assim, que as criancas 

prematuras conseguem recuperar mais facilmente o d~ficit a-

presentado em perímetro craniano que as criancas PIG. ?\as 

crianças PIG, no entanto, uma das causas de crescimento in 

tra-uterino inadequado ~ a desnutrição materna (estudos de 

N E 111 d . - d AEY sugerem que a esnutr1çao materna po e ser o ma i 

or fator em alguns casos de crescimento fetal retardado) e 

nesse caso, muitos estudos como, por exemplo, os de KI\ICK 

186.187,189 têm demonstrado a importância a que a nutri-

ção pr~-natal tem sobre o crescimento celular, tanto em ani 

mais como no homem. 

De acordo com CHA\"ES 21 sao os períodos 

de vida embrionária e fetal e os primeiros 6 meses ou mes

mo o 19 ano de vida p6s-nata1, as fases mais críticas, nas 

quais são maiores as possibilidades do estabelecimento de 
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lesões irreversíveis do encéfalo. 146 Também SCRHISHAW 

considera que quando as crianças padecem de desnurição numa 

idade precoce, seu desenvolvimento cerebral, indicado pela 

circunfer~ncia cefilica, é significativamente menor em com 

paraçao com os grupos controles correspondentes; assim, qu~ 

to mais cedo se manifestar a desnutrição, maiores serao as 

possibilidades de lesões permanentes . 

41 Para DOBBING e SANDS existem dois perí 

odes de crescimento acelerado no cérebro humano: um que come 

ça mais ou menos entre a !Oa. a 18a. semana de gestação e o 

outro começando na metade da gestação e se estendendo até o 

segundo ano de vida ou mais (3 ou 4 anos). 

Assim, as agressoes, inclusive a car~ncia 

alimentar intra-uterina, extra-uterina ou combinadas, podem 

produzir efeitos variados em cariter e magnitude, dependendo 

da época,duração e intensidade da car~ncia . 

A importância da desnutrição materna so 

bre o crescimento do perímetro craniano do concepto e, por 

extensão, do seu crescimento futuro é ainda mostrada por TI 

ZARD 173 que assinala: "No homem, o Ímpeto de crescimento ce 

rebral começa nos últimos tr~s meses de vida pré-natal e cog 

tinua durante os primeiros 18 a 24 meses de vida pôs-natal . 

Ao nascer a criança,seu cérebro já pesa 25%-e aos 6 meses de 

vida 50%-do cérebro adulto. O corpo inteiro, em contraste , 

ao nascer tem apenas 5% do seu peso como jovem adulto e é sô 

aos 10 anos de idade que atinge 50% do seu peso como jovem ~ 

dulto " . 



182. 

Parece possfvel, como assinalam NAEYE e 

Col 112 d d t . - - - . que, quan o a esnu r1çao materna nao e mu1to gr~ 

ve, o retardo de crescimento do c~rebro e de outros 6rg~os 

possa ser reversfvel,caso haja uma adequada nutriç~o da 

criança após o nascimento . 

No entanto, existem estudos como, por~ 

xemplo, o de ROEDENBECK 136 • 137 •138 que, estudando o cres 

cimento do perfmetro craniano de 99 crianças de O a 1 ano, 

em Lima (Peru), quanto ao estado nutricional materno (44 nor 

mais, 18 com desnutriç~o de 19 grau, 11 com desnutriç~o de 

29 grau e 26 com desnutriç~o de 39 grau) concluiu que a des 

nutrição proteica leve, moderada ou severa da gestante, nao 

repercute significativamente nodesenvolvirnento somitico da 

criança em geral, nem no perfmetro craniano em particular 

ou no quociente de desenvolvimento da criança no decorrer 

do primeiro ano de vida Parece provável, porém que esses 

resultados se devam ao pequeno número de crianças que cons

tituíram os grupos aos 9 e aos 12 meses ou ao método aplic~ 

do para diagnóstico nutricional da gestante (inquérito de 

ingestão alimentar durante uma semana pelo método recordat6 

rio). 

No presente trabalho, a comparaçao entre 

as curvas de perfmetro cefálico elaboradas para ambos os se 

xos segundo os padrões de Harvard, citados em VAUGHAN rrr 181 

e as curvas dos subgrupos (desnutridas, nutridas e obesas ) 

tanto para o grupo Normais como para o grupo Patol6gicas 

permite evidenciar a ampla desvantagem dos filhos das desnu-
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tridas em relação aos outros subgrupos. 

O gráfico 11 mostra que no grupo Normais, 

a curva de crescimento craniano dos filhos de obesas se si 

tuou sempre acima dos padrões de Harvard;a curva de cresci

mento dos filhos de nutridas, embora tenha se situado sem 

pre abaixo dos padrões de referência, até os 6 meses. se si 

tuou mais ou menos paralela i· curva de Harvard; a curva dos 

filhos de desnutridas, contudo, se manteve sempre abaixo 

~os referidos padrões (Gráfico 11). 
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O gráfico 12 mostra que no grupo Patolô 

gicas, tanto os filhos de desnutridas corno os de nutridas 

e ainda os de obesas,apresentaram cur~~s de crescimento 

craniano abaixo dos padrões de Harvard. A curva de cresci 

mento dos filhos de desnutridas , porém, foi a que mostrou 

uma maior desvantagem em relação aos padrões de referência. 

(Gráfico 12 ). 
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Parece, pois, que o ritmo de crescimento 

do perímetro cefálico se comportou de maneira diferente con 

forme o estado nutricional materno. A confrontação dos da 

dos das tabelas 16 e 17 porém, revela que no grupo ~armais 

ao completarem 12 meses de idade, os filhos de desnutridas ha 

viam tido um incremento de 11,06 em enquanto os filhos de 

nutridas aprsentaram um aumento de ll,lScm e os filhos de 

obesas de 11,66cm. No grupo Patológicas esses incrementos 

foram de : 12,50cm para os filhos de desnutridas e 11,44cm 

para os filhos de desnutridas, ao passo que os filhos de o 

besas tiveram um incremento de 11,75cm . 

Verificou-se, dessa forma que os incre

mentos foram muito semelhantes dentro dos subgrupos (desnu

tridas, nutridas e obesas) em ambos os grupos (Normais e Pa 

tolÓgicas). 

Esse fato parece mostrar que as diferen

ças existentes entre as médias estão relacionadas aos valo

res apresentados por ocasião do nascimento e que, como foi 

visto, foram menores quando ocorreram patologias durante a 

gravidez e quando o estado nutricional materno era deficien 

te. 

Estudos de MASARONE e col 9 ~ envolvendo 

266 crianças de baixo peso ao nascer(l47 do sexo masculino 

e 119 do sexo feminino) , dos 4 aos 12 anos de idade, mostra 

ram que estas crianças, para ambos os sexos, apresentaram,em 

todas as medidas. observadas,médias inferiores, em perímetro ce 

fálico, aos padrões de referência. 
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DRILLIEN 44 observou que o desenvolvi-

mento mental baixou regularmente com o decréscimo do peso 

ao nascer em todas as idades em que as crianças foram tes 

tadas (6,12,18 e 24 meses). 

67 HOLMES e col , estudando o crescimen 

to de 61 crianças de O a 12 meses, mostraram que as cria~ 

ças PIG tiveram menores médias em perímetro cefálico (com 

diferença quase sempre estatisticamente significativa)que 

às outras crianças acompanhadas no primeiro ano de vida. 

Porém, as médias de velocidade de crescimento apresenta -

ram resultados diferentes entre os grupos nos diversas me 

didas. 

Esses estudos parecem confirmar a im 

portância do adequado crescimento fetal em relação ao cres 

cimento pós-natal da criança e que, como foi visto, no pr~ 

sente trabalho mostrou associação com o dêficiente estado 

nutricional materno e patologias próprias ou associadas 

gravidez. 

~ 

a 

~possível, contudo que outros fatores 

nao pesquisados neste trabalho, tenham interferido no cres 

cimento do perímetro craniano dessas crianças. 

Neste sentido, trabalho de MONCKEBERG e 

1 104 
co ' estudando dois grupos de crianças em Santiago do 

Chile (um constituído por 220 crianças de baixo status só

cio-econômico -110 crianças entre 1 e 3 anos de idade e 
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110 crianças ~ntre 3 e 5 anos - e o outro formado por 90 

crianças de classe m€dia-42 :rianças entre 1 e 3 anos e 58, 

entre 3 e 5 anos de idade) mostrou que o grau de retardo no 

desenvolvimento psicomotor das crianças foi diretamente re 

lacionado com o consumo total de proteína ànimal e tanb€m 

com o retardo do crescimento físico e craniano dess~ crian 

ças de baixo status sócio-econômico. 

Para l\IORLEY 107 um ganho ponderai insuf.!_ 

ciente nos primeiros doze meses de vida, representa algo de 

mui to grave: "O c€rebro cresce. e forma novas células mais ra 

pidamente que em qualquer outra época, assim, se o cresci -

menta é seriamente retardado neste período, o desenvolvimen 

to intelectual futuro fica prejudicado" • 

Um estudo de O'CONNELL e col 117 , sobre 

o crescimento craniano e o desenvolvimento mental de 1
..,, 
.)-+ cri 

anças cujo perímetro craniano estava abaixo de menos de 2 

desvios padrão da m€dia, mostrou que todas (exceto uma) eram 

mentalmente subnormais; o mais severo retardo mental foi en 

centrado no grupo de crianças cujo perímetro cefálico era 

menor que menos 4 desvios padrão; a circunferência craniana 

de 31 crianças com crescimento retardado e inteligência nor 

mal.era normal para a idade e sexo e, contesta o conceito de 

que a criança anormalmente pequena tenha tamcém uma circunfe 

rência craniana proporcionalmente pequena. O'CONNEU P co1 117 

sugerem que, na criança com crescimento retardado,se o perí-

metro cefálico for proporcionalmente pequeno (abaixo de me 

nos 2 desvios padrão), deve-se suspeitar de anormalidade men 

tal. 
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Pode-se observar assim. que, enquanto e~ 

ses trabalhos mostram uma relação entre crescimento crania

no, desnutrição e desenvolviD.ento neuropsicomotor deficiê~ 

te, outros estudos questionam essa relação (KLEIN e YARBRO

UGH 74 , ~IOS GALV~~ 131 ). Existem ainda estudos como, por 

54 exemplo, os de GOLDEN e BI~\S que, comparando crianças 

negras de 3 diferentes grupos sócio-econômicos e utilizando 

dois m~todos independentes (escla de Piaget e escala de Cat 

tell) para avaliar o desenvolvimento cognitivo, não encontr~ 

ram diferenças no desempenho intelectual das crianças duran-

te os primeiros dois anos de vida (aos 12,18 e 24 meses de i 

dade); por~m, em estudos posteriores,GOLDEN 55 e col mostra 

ram que aos 36 meses essas mesmas crianças, pelo teste de 

Stanford-Binet apresentaram diferenças altamente significati

vas quanto ao desempenho intelectual de acordo com o status 

sócio-econômico (os autores atribuem essa diferença ao desen 

volvimento da linguagem na criança). 

No presente estudo, nao se pesquisou o 

desenvolvimento neuropsicomotor da criança, nem a ocorren-

cia de doenças no primeito ano de vida, todavia se dispõe de 

informações (dados de identificação) que possibilitam a rea-

lização de estudos futuros, desde que, essas crianças conti

nuem a fazer parte da clientela do Hospital das Clínicas da 

U.F. Go. 

No entanto, por tudo que foi visto, pare

ce impossível deixar de reconhecer que a desnutrição materna 

e as patologias da gestação, ao retardarem o crescimento do 
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feto produzem um déficit irrecuperável no primeiro ano de 

vida, pelo menos, em crianças de baixo nível sócio-econômi 

co. 

5.4.4. Estudo da variação do perímetro torácico 

da criança no primeiro ano de vida . 

As médias encontradas para o perímetro to 

râcico, tanto para o grupo Normais como para o grupo Patoló

gicas, mostraram a mesma tendência: os subgrupos desnutridas 

apresentando sempre médias menores que os subgrupos nutridas 

e obesas. 

Verificou-se no grupo Normais uma exceçao 

aos 6 meses , quando a média do subgrupo desnutridas foi de 

0,02cm maior que , a do subgrupo nutridas. No grupo PatolÕgi:_ 

cas,aos 9 e 12 meses,as médias dos subgrupos desnutridas e 

obesas foram iguais. Esses dados são mostrados nas tabelas 

18 e 19 . 

Para o grupo Normais, a análise de variân 

cia mostrou que essas diferenças foram significativas por o 

casião do nascimento e ao completar a criança 1 e 3 meses 

Os contrastes de Scheffé mostraram os mesmos resultados: as 

desnutridas tiveram menores médias que as nutridas e obesas 

e as médias de obesas e nutridas não diferiram. Aos 6 meses, 

9 meses e 12 meses a análise de variância mostrou que as di 

hrenças entre as médias não foram significativas 
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Para o grupo Patol6gicas. a an5lise de 

variincia mostrou que as diferenças s6 foram significati -

vas por ocasião do nascimento; os contrates de Scheff~ mos 

traram que as m~dias das desnutridas foram menores que a 

das desnutridas e obesas, enquanto as m~dias de nutridas e 

obesas não diferiram. ~as demais idades não se encontrou 

diferenças significativas entre as médias dos subgrupos 

No entanto, as diferenças existentes en 

tre as médias dos subgrupos, em ambos os grupos, algumas 

vezes foram de 2,3 ou 4 em; isso parece indicar que a fal

ta de significação estatística, também nesse caso, se deva 

ao pequeno número de crianças acompanhadas. 

O que parece difícil é atribuir essas df 

ferenças ~ idade gestacional uma vez que, como foi visto 

pelo método de Capurro não se encontrou diferencas signifi-

cativas entre os subgrupos de ambos os grupos (Normais e P! 

to16gicas) e pelo método do UPMN so se encontrou diferença 

no grupo ~armais entre as médias de nutridas e desnutridas. 

No entanto. apesar do pequeno numero de 

casos: produzir em algumas ocasiões uma modificação na ten-

d~ncia 16gica das curvas, é interessante observar no grfifi-

co (13 (grupo Normais) e no grifico 14 (grupo Patol6gicas ) 

as curvas de perímetro toricico dos subgrupos desnutridas 

nutridas e obesas em relacão aos nadrões (elaborados para 
..;;. .;,. -

ambos os sexos) de Harvard, citados em VAUGHAN III 181 . 

(Gráfico 13). 
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Ko gráfico 13, onde são mostradas as cur 

vas de crescimento do perímetro torácico dos filhos de des 

nutridas, nutridas e obesas que constituíram o grupo Norma-

is, pode-se observar que a curva de crescimento dos filhos 

de obesas se situou sempre ac1ma dos padrões de refer~ncia; 

a dos filhos de nutridas se manteve acima dos padrões até 

o 99 m~s de idade, sendo que no 129 m~s estava abaixo; a 

curva dos filhos de desnutridas, se manteve sempre abaixo 

das demais, com exceção para os 6 meses (quando se situou 

acima da curva de Harvard) e para os 9 meses (quando se e 

quipararn). 

No gráfico 14, sao mostradas as curvas de 

crescimento do perímetro torácico dos filhos dos 3 subgrupos 

de gestantes(desnutridas, nutridas e obesas) que constitui -

ram o grupo Patol6gicas. Verifica-se que os filhos de obe -

sa até os 6 meses apresentaram um crescimento até mesmo mai-

or que os padrões de Harvard, mas ap6s essa idade, a curva 

de crescimento dessas crianças se situou abaixo desses p~ 

drões. Os filhos de nutridas, apesar de se situarem sempre 

abaixo dos padrões de refer~ncia , apresentaram uma curva 

de crescimento quase paralela ~ de Harvard até os 3 meses de 

idade, embora.a partir daí, a diferença tenha se acentuado . 

Os filhos de desnutridas, porém, apresentaram uma curva de 

crescimento do perímetro torácico sempre abaixo dos padrões 

de Harvard e das curvas de crescimento dos filhos de nutri -

das e obesas (até os 6 meses); aos 9 e 12 meses,as curvas 
~ . 

dos tr~s subgrupos se mantiveram muito prox1mas. Dessa ma 

neira, mesmo apresentando variações, de\·id:1s talvez ao pequ~ 

no nGmero de casos ou a algum erro ocasional ~m sua verifica 
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çao (como dizem SEMPE e col 148 , é uma medida imprecisa e di 

fícil de ser praticada), pode-se perceber que a tendência na 

tural das curvas de desnutridas Patológicas durante o 19 ano 

é a de permanecer abaixo das curvas de nutridas e obesas 

(Gráfico 14) . 
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E preciso observar, por~m. que ao se pr~ 

ceder ~ verificação dos incrementos em perímetro tor~cico , 

constatou-se que foram muito semelhantes em todos os subgr~ 

pos. 

No grupo ~armais, aos 12 meses de idade , 

os filhos de desnutridas haviam apresentado um incremento de 

14,50cm; os filhos de nutridas aumentaram em média 13,61 em 

e os filhos de obesas 14,92cm. 

No grupo PatolÓgicas, se observou que: os 

incrementos foram de 16,50 em para os filhos de desnutridas 

e de 13,97 em para os filhos de nutridas; o aumento dos fi 

lhos de obesas foi de 13,00cm. 

E possível tmnbém que fatores nao investi-

gados tenham interferido no crescimento dessas crianças, mas, 

por tudo que foi visto, parece muito clara a influência das 

patologias da gestação e do deficitário estado nutricional 

materno no retardo do crescimento fetal e ainda, no cresci -

menta durante o primeiro ano de vida. 

-Apesar de nao mostrarem menores incremen 

tos em perímetro torácico, os filhos de desnutridas e de p~ 

tolÓgicas não conseguiram recuperar os déficits apresenta-

dos por ocasião do nascimento (embora no grupo PatolÓgicas, 

aos 9 e aos 12 meses de idade as médias do subgrupo desnu -

tridas tenham se igualado is do subgrupo obesas). 
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pecial, a essa ropulação de mulheres, de baixo status sócio-

conômico. 

Como foi visto, notou-se uma dificuldade 

muito grande entre as gestantes classificadas com0 desnutri-

das, no sentido de aumentarem o seu ganho de pego, auesar de, 

com certeza, haverem recebido essa orientacão no serviço de 

pré-natal; entre as obesas se evidenciou maior incidência 

de ratologias e, no caso das patologias próprias ou associa

da~ à gestação, os prejuízos para o feto foram muito eviden-

tes, além, é claro, de exporem a mulher a um maior risco de 

morrer. 

Fica muito claro, assim que, em Saúde Pú 

blica e, espdcialmente em Saúde Haterno-Infantil, a atenção 

prestada ã provável gestante constituiria medida preventiva 

do risco gravídico. 

De igual forma, a assistência pré-natal , 

em termos de prevençao e tratamento (ou controle) de patolo

gias e ainda, através da utilizacão de meios adequados para 

se diagnosticar e corrigir deficiências ou excessos do esta 

do nutricional materno, revela constituir medida de suma im 

portância para se promover o adequado crescimento fetal . 

Assim, as curvas de ganho de peso para 

151 gestantes, propostas por SIQUEIRA , revelaram constituir 

um valioso instrumento em termos de Saúde PÚblica, pois além 
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de serem de fácil aplicação e de baixo custo, podem ser uti 

lizadas tanto para gestantes normais como para gestantes p~ 

tolÓgicas. 

Por outro lado, o déficit produzido no 

crescimento intra-uterino do feto e que, como foi visto 

se mostrou (tanto entre as 239 crianças que constituíram o 

grupo inicial, como entre as 65 crianças que formaram o gr~ 

po de crianças acompanhadas no primeiro ano de vida), assoe! 

ado à desnutrição materna,não pode ser atribuído, pelo me 

nos no presente estudo, a maior incidência de prematur! 

dade; já no caso das patologias da gestação, o feto mostrou 

se encontrar exposto a dois tipos de risco: o de apresentar 

retardo de crescimento e o de nascer prematuramente. 

Porém, além de exercer uma influência ne 

gativa sobre o crescimento fetal, a desnutrição materna e 

patologias da gestação demonstraram ainda que esse efeito 

se extende até o final do primeiro ano de vida, pelo menos. 

Como se pode notar, tanto entre os gru -

pos (Normais e PatolÓgicas), como entre os subgrupos (desn~ 

tridas, nutridas e obesas) 1 as diferenças entre as médias 

(embora nem sempre tenham apresentado diferença estatística 

significativa e, mesmo tendo apresentado em algumas ocasi6es 

maiores médias para as desnutridas em relação às nutridas ou 

obesas) são muito consistentes, em seu conjunto, em todas as 

medidas antropométricas verificadas (peso, comprimento, perf 

metro cefálico e perímetro torácico). 
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De igual forma, a com~araçao dos v~tlores 

encontrados com os nadrões de Harvard evidencia os prejuf -

zos acarretados pela desntltriç~o materna e natolofias da 

gestação no crescimento pós-natal. 

A verificaç~o do eanho de peso anual mo~ 

trou também maiores médias para as normais que para as nat~ 

lÓgicas e, no grupo de Normais, se encontrou maior incremen 

to entre as obesas que entre as nutridas e, nessas, maior 

que nas desnutridas. Esse fato parece comprovar, uma vez 

mais, as consequ~ncias do estado nutricional materno defici 

tário e das patologias sobre o crescimento nós-natal . 

No entanto, no grupo PatolÓgicas, se ve 

rificou um comportamento muito semelhante do crescimento em 

termos de neso, estatura e perfmetro torácico, indenendente 

do estado nutricional materno ou seja: neste grupo, tanto os 

filhos de desnutridas, como os de normais e obesas anresen -

taram retardo do crescimento ffsico , o que demostra, mais 

uma vez, a interfer~ncia negativa das natologias da gestação 

no crescimento fetal e pôs-natal. 

Por outro lado, é animador observar que 

tanto o comprimento como os perfmetros cefálicos, e torácico 

quer entre os filhos de desnutridas, quer entre os filhos de 

patolÓgicas, anresentaram, durante o nrimeiro ano de vida 

incrementos semelhantes aos encontrados nos subgrupos de obe 

sas e nutridas que constituíram o grupo Normais. 
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t possível, no entanto, que isso se deva a 

algum erro ocasional de difícil mensuração na criança nessa 

faixa etária, ainda requer maior precisão, uma vez que se tra 

ta de medidas de pequena variabilidade. 

Outrossim, também é provável que o ritmo de 

crescimento pós-natal não seja particularmente afetado pela 

desnutrição materna e patologias da gestação. Dessa forma 

parece explicável que as crianças mais seriamente afetadas por 

es~s dois processos lancem mão de todo o seu potencial genétl 

co para recupararem as perdas sofridas . Neste caso, as dife

renças mostradas pelo peso poderiam estar muito mais relaciona 

das ã interferência de outros fatores ambientais como, por e 

xemplo, a ação das patologias, frente às quais .o peso é a variá 

vel que sofre um prejuízo mais imediato. 

t preciso ressalvar, porem que, no caso dos 

incrementos nao se procedeu a uma análise estatística masi a 

profundada dos resultados e assim, nao se node dizer que as di 

ferenças encontradas tenham sido significantes. 

Contudo, parece que só se pode avaliar com 

precisão a velocidade do crescimento quando se conta com as 

medidas seriadas de todas as criancas. Isso, entretanto, nao 

foi possível de ser realizado no presente trabalho, uma vez 

que se contou com um pequeno número de crianças que comparece

ram a todas as consultas (anenas 21) . 
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De igual forma, isso se aplica ao fato 

de nio se haver considerado a interfer~ncia do sexo, haja 

vista que, como se contava com 41 crianças do sexo masculi 

no e 24 do sexo feminino, nao seria possfvel subdividir a 

inda mais os subgrupos. 

t, ainda, encorajador constatar que os 

filhos de nutridas e obesas. que constituíram o grupo Nor 

mais, apresentaram um crescimento ffsico (visto pelo peso, 

comprimento, perímetro cefálico e perfmetro torácico) que, 

muitas vezes, se assemelhou aos padrões de Harvard, embora 

se trate de populaçio de baixo nfvel sócio~econômico . 

Todavia , a relaçio entre desnutriçio 

materna e/ou patologias da gestaçio e o retardo do cresci -

menta fetal nio pode ser negada. O mesmo acontece em termos 

de crescimento pôs-natal, haja vista que, as crianças que 

apresentaram retardo de crescimento intra-uterino não con 

seguiram, em média, recuperar,mesmo após decorrido um esp~ 

ço de 12 meses, o déficit que sofreram durante a gestação. 

Ainda mais: apesar de nao ter sido ob-

jeto de interesse do presente estudo, também é muito impor

tante mencionar,como foi visto no capítulo 3.l~coleta de 

dados:- que) dentre 360 gestantes normais houve 2 perdas fe-

tais (0,56%), e dentre 223 gestantes patológicas houve 

casos fatais (9,86%) ~ dos 139 filhos de gestantes normais, 2 fale-

ceram antes de completar 1 ano (14,39 por mil), ao passo que 

S,dos 100 filhos de gestantes patolÓgicas,faleceram antes de 
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um ano (80,00 por mil). Esses nfimeros sao evidentes por si 

e não são obra do acaso. Assim, além do prejuízo que a p~ 

tologia da gestação acarreta em crescimento fetal ou pós-n~ 

tal, realmente há um aumentado risco,não apenas fetal C o 

que é óbvio), mas também de morrer durante o primeiro ano 

de vida. 

Sendo assim, a atenção em saúde ofereci 

da à mulher, precisa ser efetuada de uma maneira integral , 

como preconizava CIARI JR 25 ao comceituar a "gravidez como 

processo" • O emprego desse conceito na operação dos servi 

ços de saúde em geral: mas, principalmente, naqueles que se 

destinam a populações1e baixo ní~el sócio-econômico, poderá 

modificar a sombria perspectiva quanto ao risco de morrer e 

à qualidade de vida a que muitos brasileiros são destinados, 

mesmo antes de nascer • 
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6. CONCLUSOES 

1. Não houve diferenças significativas entre 

os grupos Normais e PatolÓgicas com rela

çao às variâveis:peso habitual da gestan

te, ganho de peso durante a gestação, peso 

ao final da gravidez, estatura da gestante 

e peso da placenta; ~sso demonstra a apl! 

cabilidade das curvas de ganho de peso ~a 

ra gestantes também em gestantes patológi-

cas. 

2. A idade gestacional pelos dois métodos em_ 

pregados (Capurro e UPMN) mostrou ser sign! 

ficativamente maior para o grupo Normais em 

relação ao grupo PatolÓgicas, quer entre as 

239 crianças que constituíram o grupo inic! 

al, quer entre as 65 crianças que chegaram 

a completar 1 ano. 

3. ·As médias de perímetro cefálico e idade cro 

nolÓgica foram significativamente maiores 

entre as gestantes patológicas que entre as 

normais. 

4. As medidas antropométricas da criança ao 

nascer (peso, comprimento, perímetro cefâl! 

co e perímetro torácico) foram significati

vamente maiores para as crianças que consti 
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tuiram o grupo ~armais em rela~ão ao grupo 

Patol6gicas, quer entre as 239 criancas que 

constituíram o grupo inicial, quer entre as 

65 crianças que vieram a completar um ano 

de idade, demonstrando que a oresença de na 

tologias prejudica o crescimento fetal . 

S. As medidas antropométricas das 42 criancas 

que constituíram o grupo Normais e das ,..... ) 

crianças que formaram o grupo Patol6gicas ~ 

presentaram o seguinte comnortamento duran-

te o primeiro ano de vida: 

a) Peso - foi significativamente maior no gr~ 

po Normais em todas as medidas reali 

zadas. 

b) Comprimento- embora nem sempre tenha sido 

significativamente maior no grupo 

Normais, apresentou sempre maiores me 

dias. 

c) Perímetro cefálico- apresentou diferença si~ 

nificativa favorável ao gruno Normais 

em todas as medidas realizadas, com 

exceçao apenas para o 129 mês . 

d) Perímetro torácico - foi significativamente 

maior no grupo Normais em todas as 

medidas efetuadas. 
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6. EM relação ao peso da placenta, no grupo 

Normais foi significativamente maior p~ 

ra as obesas em relação às nutridas e 

desnutridas, o mesmo ocorrendo para as 

nutridas em relação às desnutridas; no 

grupo PatolÓgicas as diferenças encontr~ 

das não foram significativas embora a me 

dia do subgrupo desnutridas tenha sido 

menor que a dos subgrupos nutridas e obe 

sas . Esses resultados mostram o efeito 

da patologia da gestação sobre o tamanho 

da placenta. 

7. Tendo apresentado resultados semelhantes, 

tanto para as variáveis maternas como p~ 

ra as do recém-nascido, as curvas de g~ 

nho de peso para gestantes, elaboradas 

por SIQUEIRA mostraram se constituir 

num indicador válido e fidedigno de des 

nutrição materna e fetal, sem necessida

de de correção para a população ~studada, 

tanto em gestantes normais como para ge~ 

tantes patolÓgicas. 

8. Os resultados permitiram verificar que , 

quase sempre, os filhos de gestantes Pa 

tolÓgicas, fossem desnutridas, nutridas 

ou obesas apresentaram, seja ao nascer , 

seja durante o primeiro ano de vida,medi 

das comparáveis às dos filhos de gestan-
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tes do subgrupo desnutridas Normais, o que 

mostra o efeito da presença de patologias 

durante a gestaç~o sobre o crescimento fe

tal e pós-natal. 

9. Quanto ao grupo Xormais, o efeito da desn~ 

trição foi nítido: eis que)na ausência de 

patologias prÔ9rias ou associadas à gesta-

çao, os filhos de desnutridas apresentaram, 

seja ao nascer, seja durante o primeiro ano 

ano de vida, médias quase sempre menores 

que os filhos de nutridas e obesas . 

10. O fato de o subgrupo desnutridas patolôgi -

cas ter apresentado, quase sempre, as meno

res medidas, seja ao nascer, seja durante o 

primeiro ano de vida, dentre todas as dema

is crianças, permite concluir pela existên

cia de um efeito cumulativo entre desnutri

çao materna e patologia durante a gravidez 

sobre o cresci~ento fetal e pós-natal 

11. A desnutrição materna e as patologias da 

gestação prejudicam tanto o crescimento in 

tra-uterino como o crescimento pôs-natal , 

o que aumenta a importância da assistência 

pré-natal pois, o controle do risco gravídi_ 

co tem também a finalidade de prevenir o re 

tardo do crescimento pós-natal . 
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8. ANEXOS 



ANEXO 1 

UNIVERSIDADE FEDER.AL DE GOIÁS 

CRESCIMENTO DA CRIANÇA NO PRIMEIRO ANO DE VIDA 

1. IDE.t\TIFICAÇAO GERAL 

NOME DA }<lAE: 

N9 prontuário: ------ N 9 f o rm u 1 á r i o : ----------------
Nome da criança: -----------------------------------
N"' prontuário: N9 ficha Puericultura ---------- ---------
Local de residência: ___ r_u_a ______ n-r9.------~B~a~i-r_r_o __ ~-

Ponto de referência: --------------------------------------
Idade: 

---a~a--m_u_l~hr-e-r--~ 

Cor: 
------~-~~-----da mulher 

Peso habitual: 
da mulher 

Altura: 
-----d~a--m--u~l~h-e_r _______ _ 

Estado civil (legal): -----

do marido 

do marido 

do marido 

do marido 

Tipo de união 

Situação previdenciária: ---------- Os ego 



2. 

1.. STATUS SÓCIO- EC0!'-!01'-ti CU 

A. Ocupaçio do marido (ou responsivelj e da mulher 

a) Descreva as ocupaçoes (mesmo que esteja aposentado 

ou desempregado). 

1. Marido (ou respons5vel) 1 ..•... --------. 

2. Mulher 
-------------------------~ 

b) Situaçio do marido (ou responsive1) e 

da mulher 

c) 

marido mulher· 

... 
-Trabalho p/ conta pr~ 

pria, sem empregado ..... 1 

-Trabalho p/ conta pr~ 

1 

pria, com empregado .....• 2 2 

-Sócio ou dono de fir-

macem. ind. etc ......... 3 3 

-Func. governo, insti-

tuto ou org. paraesta 

tal . ..................... 4 4 

-Empregado firma com. 

ind.,banciria, etc ....•.• S 5 

-_Outras ................... 6 6 

Especificar 

Existência de outra pessoa trabalhan 

do para ou sob suas ordens: 

-Não .......•....... o o 
-Sim, 1 . . . . . . . . . . . . . 1 1 

-Sim, 2 a 5 ? ') . . . . . . . . ~ 
-Sim, 6 a 10 .. ....... ..) .) 

-Sim, 11 a 20 ...... 4 -l 

-Sim, 21 a 49 ...... 5 r 
;) 

-Sim, 50 a 99 ...... 6 6 

-Sim, 100 ou + ••••• 7 7 

2 •••••• 



B. Renda mensal por pessoa da família 

a) Salário mensal atual do ma 

rido (ou responsável) .......... Cr$ ... . 

b) Salário mensal atual da mu 

lher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cr$ . ... 

c) Salário mensal atual dos 

filhos ou outros ...•.......... Cr$ .... 

d) Outros ganhos mensais (al~ 

... 
gue1s, horas extras, juros, 

pensão, etc .................... Cr$ ... . 

3. TOTAL FAMILIAR MENSAL .............. Cr$ ... . 

e) N9 de pessoas que moram e-

fetivamente na casa inte-

grando a famÍlia (excluir 

empregado) ........................... . 

4. TOTAL MENSAL POR PESSOA DA FAM!LIA ........ . 

C. Escolaridade do marido (ou resp.) 

e da mulher (assinalar o grau de 

instrução mais elevado) 

Marido(S) Mulher~6) 

-Analfabeto ............... 1 

-Sabe ler e escrever ...... 2 

- Primário incompleto 

(1 ano e +) .............. 3 

- Primário completo ........ 4 

- Ginásio incompleto ....... 5 

- Ginásio completo ......... 6 

- Colegial incompleto (1 ano 

e +) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 7 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

3 . 

3 •.••• 

4 ..... . 

5 •.•... 



4. 

- Colegial completo o • o •• o 8 8 

- ::>uperior incompleto L 1 

ano e +) o • • o o o • • o o • o • o o 9 9 

- Superior completo o • o • o 10 10 6 . . • • . . 

- Não tem marido o o o •••• o o 



:, . 

3. HISTORIA OBSTfTRICA 

N9 formulário: ------------------------
N9 de gestações anteriores: ___ _ N.vivos: --- Vivos 

atualmente: --- N. mortos: --- Abortos: --------
Prematuros: Int. interpartal: ___________ _ ------
Int. intergestacional: _________________________________ __ 

Data Última menstruação: ---------------------------------
Data provável: do parao~ --------------------------------
Uso de ciga.crro: P. cefálico: 

\ ---------------
fpoca la. consulta de P.Natal: --------------------------
N9 consultas P.N: ---------------------------------------
Peso durante a gestação: 

Data Id. gestac:iJ.onal Peso 

Peso por ocasião do parto: --------------------------
Observações: ----------------------------------------

Data do parto: ------- Tipo de parto: ----------------
Condições de nascimento: ---------------------------
Peso da placenta: -----------------------------------



6. 

4. FICHA DA CRIANÇA 

N9 formulâr1o: s~xo: ------------------------- --------------
Cor: Id. gestacional: -----------------

ao nascer 

1 mês 

3 meses 

Peso 
6 meses 

9 meses 

12 meses 

K.N 1m 3m 6m 9m 12m 

comprimento 

P.c. 

Medidas 

P.T 



7. 

Intercorrências 

Ao nascer 

1 mês 

' 3 meses 

6 meses 

~ meses 

12 meses 

Observações: ---------------------------------------------------



8. 

ANEXO 2 - PERCENTI L 50 DA TABELA DE HAR\'ARD PARA .-\~IBOS OS 

SEXOS 

IDADE PESO a COMPRli\lENTOb PERf~IETRO PERT:'.IETRO 
CEFÁLICOb TOR~CICOb 

Ao nascer 33 80 50,4 35,0 33,0 

3 meses 56 70 60,0 40,4 40,1 

6 meses 7420 65,8 43,4 43,4 

9 meses 8890 70 '6 45,3 45,7 

12 meses I 
I 

9910 7 4 '7 46,6 47,3 
' 

a = em gramas 

b = em centfmetros 

FO~TE: VAUGHA~ III, V.C. -Pediatria del desarro11o. In: 

NELSON,W.E. et al ed Tratado de pediatria. 6a. 

e d . B a r c e 1 o na , S a 1 v a t , 1 9 7 1 . \" . 1 . r . 1 5 - 5 -l • 



ANEXO 3 - ANÃLISE DE VARIÂNCIA E CONTRASTES DE SCHEFF~ DAS 

VARIÁVEIS ESTUDADAS 



9. 

TABELA 1 - AN~LISE DE VARIÂNCIA DO PESO HABITUAL DA GESTAN 

TE. GRUPOS NORMAIS E PATOLÓGICAS 

VARIAÇÃO SOMA DAS GRAUS DE ESTIMAÇÃO F OB. F CRf - -
QUADRADOS LIBERDADE DA VARIMCIA SERVAOO TI<D 

TOTAL 16117740000 238 

Entre grupos 16598000u 1 ló59SOOUO 

Dentro Grupos 15951760000 237 6'1307004 2,47 3,84 

~statística F observada nao ~ignificante ao nível ae 5\ 

TABELA 2 - ANXLISE DE vARlÂNCIA DO GANHO DE PESO DA GiSTANTE. 

GRUPOS NORMAIS E PATOL~GICAS 

VARIAÇÃO SOMA DOS GRAUS DE ESTIMAÇ~O F OB F CR.f 
QuADRADOS LIBERDADE DA VAKIÂN SER:- Trro-

CIA VAOO 

TOTAL 1948113500 238 

Entre grupos 5016000 1 5016000 

Dentro grupos 1943097500 "1.37 8198723,60 0,61 3,84 

Estatística F observada não significante ao nível de 5% 



10. 

TABELA 3 - AN~LlSE DE VARIÂNCIA DO PESO AO FINAL DA GRAVIDEZ. 

GRUPOS NORMAIS E PATOL6GICAS 

VARIAÇÃO ~oos GRAUS DE FSTIMAÇÃO DA F OB- FCRÍ -
QUADRAOOS LIBERDAIE VARIANCIA SERVA Tiro 

00 

'{OTAL 19489543000 238 

Entre grupos 113280000 1 113280000 

Dentro, grupos . 19376263000 237 81756384 1,38 3,84 

nstatística F observada não significante ao nível de 5\ 

TABELA 4 - ANÃLlSE DE VARIÃNCIA DA ESTATURA DA GESTANTE. GRU 

- ' POS NORMAIS E PATOL6GICAS 

, 
VARIAÇÃO SOMA rm GRAUS DE ESTIMAÇÃO DA F OBSER F CRITI--

QUADRAOOS LIBERDADE VARI~CIA VAOO co 

TOTAL 62U8,30 238 

Entre grupos 4,52 1 4,52 

Dentro grupos 6203,78 237 26,18 0,17 3,84 

Estatís~ica F observada não significante ao nível de 5\ 



11. 

TABELA 5 - ANÁLISE DE VARIÃNCIA DO PERfMETRO CEF~LICO DA 

GESTANTE. GRUPOS NORMAIS E PATOL~GICAS. 

VAKIAÇÃO SOMA OOS GRAUS DE IEST I MAÇÃO DP F OB- F cR!rr-
QUADHAOOS LIBERDADE VAAIÃNCIA SERVAOO CD 

roTAL 363,88 238 

Entre grupos 7,08 1 7,08 

Den'tro grupos 356,80 237 1,50 4,72 3,84 

Estatíst1ca F ooservaàa significante ao nív~l de 5% 

TABELA 6 - CONTRASTES DE SCHEFF~ PARA A VARIÁVEL PERfMETRO 

CEFÁLICO DA GESTANTE(AO NfVEL DE 5%). GRUPOS 

NORMAIS E PATOLÓGICAS 

Mí!DIAS 

COMPARADAS 

Normais/Pat~ 

lÓg1cas 

CONTRASTES 

OBSERVADOS CRfTICOS 

- 0,35 - 0,32 

CONCLUSÃO 

Média normais .. menor que me-
dia pa to!Õgicas 



12. 

TABELA 7 - AN~LISE DE VARIÃNCIA DA IDADE DA GESTANTE. GRUPOS 

NORMAIS E PATOLCGICAS 

SOMA OOS GRAlE DE ESTIMA~O F OBSER FeRI - -VARIAÇÃO 
QUADRArOS LIBERDADE DA VARIÂNCIA VAOO TIO) 

'IpTAL 116ul,S7 238 

Entre grupos 265,57 1 265,57-

Dentro grupos 11336,00 237 47,83 5,55 3,84 

Estatística F observada significante ao nívei de 5t 

TABELA 8 - CONTRASTES DE SCHEFF~ PARA A VARIÃVEL IDADE DA 

GESTANTE(AO NIVEL DE 5%). GRUPOS NORMAIS E PATOLÚ 

GICAS 

MbDIAS COMPARADAS 

Normais/patolÓgicas 

CONTRASTES 
OBSERVADOS CR1TICOS 

- 2,14 - 1,78 

CONCLUSÃO 

Média normais me 
nor que média P! 
tológicas 
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TABELA 9 - ANÁLISE DE VARIÂNCIA DO PESO DA PLACENTA. GRU

POS NORMAIS E PATOL~GICAS 

VARIAÇÃO SCJ.1A OOS GRAUS DE ESriMAç;O F OB F 00 
QUADRAOOS LIBERDADE DA VARÍÂNCIA SERVA ; TICD 

DO 
... 

TOTAL 3572M35,00 229 
\ 

Entre grupos 31400,02 1 31400,02 

Dentro grupos 3541434,28 228 15532,61 2,02 3,84 

Estat!stica F observada nao significante ao n!ve1 de SI 

TABELA 10 - ANÁLISE DE VARIÃNCIA DA IDADE GESTACIONAL SEGUN

DO u M~TODO DO UPMN.GRUPOS NORMAIS E PATOL0G1CAS 

VARIAÇ)(O SOMA OOS GRAUS DE ESTIMAÇÃO F OB · FCR! - -
QUADRArOS LIBERDADE DA VAAIÂNCIA S.tRVAOO TICD 

TOTAL 559,48 238 

Entre grupos 29,42 1 29,42 

Dentro grupos 530,06 1.37 2,24 13,13 3,84 

Estatística F observada significante ao nível de Sl 
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TABELA 11 - CONTRASTES DE SCHEFFf PARA A VARIÁVEL IDADE GES 

TACIONAL SEGUNDO O MtTODO DO UPM:-J(AO N!VEL DE 5%) 

GRUPOS NORMAIS E PATOL6GICAS 

MjjDIAS COMPARADAS 

Normais/PatolÓgicas 

CONTRASTES 
OBSERvADOS C~!TICOS 

0,71 0,38 

CONCLUS.i\0 

Média nor-

mais maior 

que roéd1a 
PatolÓgicas 

TA~ELA 12 - ANÁLiSE DE VARIÂNCIA vA IDADE GESTACIONAL SEGUN

DO O M~TODO DE CAPURRO. GKUPuS NuRMAIS b PATOL6-

GICAS 

VARIAÇÃO SOMA DOS GRAUS DE ESTDla.ÇÃ.O DA F OBSER F cRI-- -
QUADRA.IX)S LIBERDADE VARIÂ'iCIA VALú TICO 

TOTAL 701,20 198 

Entre grupos 43,34 1 43,34 

Dentro grupos 657,86 197 3,34 12,98 3,84 

Estatfstica F observada signif1cante ao nivel de 5% 
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TABELA 13 - CONTRASTES DE SCHEFF~ PARA A VARI~VEL IDADE GES

TACIONAL SEGUNDO O M~TODO DE CAPURRO (AO NfVEL 

DE 5%). GRUPOS NORMAIS E PATOLÕGICAS. 

,M~DIAS COMPARADAS CONTRASTES 
OBSERVADOS CRfTICOS 

Normais/patolÕgi- · 
0,94 0,51 

cas 

CONCLUSÃO 

Média normais 
maior que mêd1a 
patolÓgicas 

TABELA 14 - AN~LISE DE VARIÂNClA DO PESO AO NASCER DOS FILHOS 

DAS GESTANTES ESTUDADAS. GRUPOS NORMAIS E PATOLÓ

GICAS. 

VARIAÇÃO SOM\ oos GRAUS DE ESTIMAÇÃO 1}\ F OBSER FCRf - -
QUADIWXS LIBERDADE VARIÃNCIA VAOO TICX> 

TOTAL 55435300 238 

Entre grupos 5158020 1 5158020 

Detro grupos 50277280 l.37 212140,42 24,31 3,84 

Estatística F observada significante ao nível de 5% 
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TABELA 15 - CONTAASTES DE SCHEFFf PARA. A VARLL\.VEL PESO AO 

NASCER DOS FILHOS DAS GESTA~TES ESTUDADAS (AO 

N!VEL DE 5%). GRUPOS NO~\Li\IS E PATOLdGICAS. 

M_gDIAS COMPARADAS 

Normais/PatolÓgicas 

CONTRASTES 
OBSERVADOS CRfTICOS 

297,80 118,36 

CONCLUSÃO 

Média nor
mais ma1or 

que méaia 
pa tolÕgica.s 

TABELA 16 - ANÁLISE DE VARIÃNCIA DO CUMPRDIENTO AO NASCER 

DOS FILHOS uAS GESTANTES ESTUDADAS. GRUPOS NOR 

l\1AIS E PATOLdGICAS. 

VARIAÇÃO SOMA DOS GRAUS DE ESTI?-.11\ÇÃO I1\ F OBSER F CRI - -
QUADRAOOS LIBERDADE VARIÂNCL\ VAID TICO 

TOTAL 1287,66 238 

Entre grupos 53,86 1 53,86 

Dentro grupos 12.)3,80 !..37 s.:w 10,35 3,84 

Estatística F observada significante ao nível de 5% 
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TABELA 17 - CONTRASTES DE SCHEFFlj PARA A VARLA:VEL COMPRIMEN-

TO AO NASCER DOS FILHOS DAS GESTANTES ESTUDADAS 
,. 

(AO NIVEL DE 5%). GKUPOS NORMAIS E PATOL~GICAS 

'MljDIAS COMPARADAS CONTRASTES 
OBSERVADOS CR!TICOS 

CONCLUSÃO 

Normais/PatolÓgicas 0,97 0,59 Mêdia normais 
.. maior que me-

dia patológicas 

TABELA 18 - ANÃLISE DE VARIÃNCIA DO PER!METRO CEFÁLICO AO 

NASCER DOS FILHOS DAS GESTANTES ESTUDADAS; GRU

POS NORMAIS E PATOL~GICAS 

VARIAÇÃO SOMA OOS GRAUS DE ESTIMAÇÃO DA F OBSER FCR! - -
QUADRAOOS LlBERDAUE VARlÂNCIA VAOO TICO 

TOTAL 683,62 238 

Entre grupos 24,56 1 24,56 

1..1en'tro grupos 659,06 ·237 2,78 8,83 3,84 

Es'tatística F observada significante ao nível de 5% 
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TABELA 19 - C001TRASTES DE SCHEFFf PARA A VARIÁVEL PERf~IETRO 

CEFÁLICO AO NASCER DOS FILHOS DAS GESTA~TES ESTU 

DADAS (AO N!VEL DE 5%). GRUPOS NO~\~IS E PATOLd

GICAS 

M~DIAS COMPARADAS C001TRASTES 
OBSERVADOS CR!TICOS 

Norma1s/PatolÓgicas 0,65 0,43 

CONCLUSÃO 

Média norma1s 
maior que mé
dia patolÓgicas 

TABELA 20 - ANÁLISE DE VARIÂNCIA DO PERf~lr:TRO TOR~CICO AO NAS 

CER DOS FILHOS DAS GESTANTES ESTUDADAS. GKUPUS 

NO~~IS E PATOL0GICAS 

VARIAÇÃO SO!'IA ros GR;\US DE ESTI!vL-\ÇÃO U-\ F OBSER FC!Ú - -
QUADRL\IOS LIBERDADE VARIÃNCLA VADO TICO 

TOTAL lu77 ,46 238 

Entre grupos 94,77 1 94,77 

uentro grupos 982,69 237 4,15 22,84 3,84 

Estatística F observada s ignifi cante ao nível de 5% 
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TABELA 21 - CONTRASTES DE SCHEFF~ PARA A VARIÁVEL PERÍMETRO 

TuRÁCICO AO NASCER DOS FiLHOS DAS GESTAl~TES cSTU 

DADAS (AO NÍVEL DE 5%). GRUPOS NORMAIS E PATOL6-

GICAS. 

MgDIAS COMPARADAS CONTRASTES 

OBSERVAOOS CR!TICOS 

CONCLUSÃO 

Normais I PatolÓgicas 1,28 0,52 :Mêdia normais m:nor 
que média patolÓgi
cas 

[ABELA 22 - ANALISE DE VARIÂNCIA DO PESO AO NASCER DAS CRIA!~ 

ÇAS ACOMPANHADAS NO PRliv1ElRO ANO DE VlDA. GRUPOS 

NO&\hliS E PATOL6GlCAS 

VARIAÇÃO SO!vLt\ OOS GRc\US DE ESTIMAÇÃO fi:\ F OBSER FeRI - -
QU\DRA.DOS LlBERDAJJE VARL~CIA \iAI:O TICO 

TOTAL 11585580 64 

Entre grupos 1876420 1 1876420 

Dentro grupos 970Sll60 63 154113,65 12,18 4,00 

Estatística F observada significante ao nível de 5% 
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TABELA 23 - CONTRASTES DE SCHbFF~ PARA A VARIÁVEL PESO AO 

NASCER DAS CRIANÇAS ACOMPANHADAS NO PRIMEIRO ANO 

DE VlDA. (AO Ni"VEL DE 5%). GRUPOS 1~0RM.AIS E PATU

LÚGlCAS. 

~~DIAS COMPARADAS CONTRASTES 
OBSERVADoS CR!TICOS 

CONCLUSÃO 

Normais /Patológicas 355,33 203,53 Média normais rnai 
or que média pa t~ 
lÓgicas 

TABELA 24 - ANÁLISE DE VARIÂNCIA DO PESO DA CRIANÇA AO COMPLE 

TAR UM M~S. GRUPOS NORMAIS E PATOL6GICAS 

VARIAÇÃO sa.1A oos GRAUS DE ESTIMAÇÃO D<\ F UBSER F cR!--
QUADRAIDS LIBERDADE VARIÃNCIA VADO nm 

TOTAL 24508770 55 

Entre grupos 2768090 1 2768090 

Dentro grupos 21740680 54 402605,18 6,88 4,02 

Estatística F observada significante ao nível de 5% 
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TABELA 25 - CONTRASTES DE SCHEFF~ pARA A VARI~VEL PESO DA 

CRIANÇA AO COMPLETAR UM M~S (AO NfVEL DE 5\).GRU

POS NORMAIS E PATOL0GICAS 

M~DIAS COMPARADAS CONTRASTES 
OBSERVADOS CRfTlCOS 

Normais/PatolÓgicas 464,00 353,01 

CONCLUSÃO 

Média nonnais 
maior que média 
PatolÓgicas 

TABELA 26 - AN~LISE DE VARIÂNCIA DO PESO DA CRIANÇA AO COM 

PLETAR TR.ES MESES. GRUPOS NORMAIS E PATOL(1GICAS 

.. 
ESTIMAÇJ\0 DA VARIAÇÃO SOMA DOS GRAUS IE F OBSER F CRI 

.... - -
QUADRALOS LIBERDADE VARIANÇIA VAro TIO) 

TOTAL 33327400 51 

Entre grupos 3323010 1 332j010 

Dentro grupos 30004390 50 6000H7,80 5,54 4,04 

Estatística F observada significante ao nível de 5% 
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TABELA 27 - CONTRASTES DE SCHEFFn PARA A VARI~VEL PESO DA 

CRIANÇA AO COMPLETAR TRES MESES (AO NfVEL DE 5%). 

GRUPOS NORMAIS E PATOLÕGICAS 

,MbDIAS COMPARADAS CONTRASTES CONCLUSÃO 

OBSERVADOS 

Nor.ma1s/PatolÔgicas 557 t 9~ 

CR!TICOS 

474,83 Média normais 
maior que média 
patológicas 

TABELA 28 .... AN~LISE DE VARIÂNCIA DO PESO DA CRIANÇA AO COM 

PLETAR SEIS MESES~ GRUPOS NORMAIS E PATOL0GICAS 

VARIAÇÃO SCMA OOS GRAUS DA ESTIMAÇÃO DA F OBSER FCRf - -
QUAURAJ..ffi LIBERDAD!: VARIÂNCIA VADO TICD 

TOTAL 39015600 45 

Entre grupos 9464740 1 ~464740 

Dentro gnipos 2Y550860 44 671610,45 14,09 4.06 

Estatística F observada significante ao nível de 5% 
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TA~ELA 29 - CONTRASTES DE SCHEFF~ PA~~ A VARIÁVEL PESO DA 

CRIANÇA AO COMPLETAR SEIS MESES (AO NfVEL DE 

Sço). GRUPOS NORNAI::> E PATOu'5GICAS 

M~DIAS CuMAPARADAS CONTRASTES 
OBSERVADOS CR!TICOS 

Normais; Patológicas 921,25 4~2,ó2 

CONCLUSÃO 

Média normais 
maior que média 
paL.olÕglcas 

TABELA 30 - ANÁLISE DE VARIÂNCIA DO PESO DA CKIANÇA AO COH

PLETAK NOVE MESE~. GRUPOS NORMAIS E PATOLÓGI C.'-\S 

VA!UAÇÃO SQvJA ros GRAUS DE ESTIM\ÇÃ.O DA F OBSER F cRI--
QWJJRAl.DS LIBERDADE VARIÃ:'iClA VAOO TICD 

TOTAL 3890240U 42 

Entre grupos 13322100 1 133~2100 

Dentro grupos 2558030u 41 b23Y09,75 21,35 4,08 

Estatistica F ooservada significante ao nivel de 5% 
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TABELA 31 - CONTRASTES DE SCHEFr~ PARA A VARIÂVEL PESO DA 

CRIANÇA AO COMPLETAR NOVE MESE~ (AO NfVEL DE 5%). 

GRUPOS NORMAIS E PATOL6GICAS 

MaDrAS COMPARADAS CONTRASTES CONCLUSÃO 
OBSERVADOS CR!TICOS 

' 
Normais;PatolÕgicas 1138,44 496,40 Média.' normais 

maior que média 
patolÓgicas 

TABELA 32 - ANÁLISE DE VARIÂNCIA DO PESO DA CRIANÇA AO COM

PLETAR DOZE MESE~. GKUPuS NuRMAIS E PATOL6GICAS 

VARIAÇÃO SOMA lOS GAAUS IE ESTIMAÇÃO DA F OBSER F cRf--
QUADRA.LOS LIBERDADE VARIÂNCIA VAOO TIOJ 

TOTAL 72712100 64 

Entre grupos 7557200 1 7557200 

Dentro grupos 65154900 63 1034204,70 7,31 4,00 

Estatística F observada significante ao nível de 5% 
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TABELA 33 - CONTRASTES DE SCHEFFf! PAR.'\ A V.!\RIÁVEL PESO DA 

CRIANÇA AO COMPLElAR DOZE ~-1E~ES (AO XÍilEL DE Sró). 

GRUPOS NU~~IS E PATOL6GICAS 

M:t!DIAS COMPARADAS CONTRASTES 

OBSERVADOS CRÍTICOS 

Normais/PatolÓgicas 713,10 527,25 

cO~CLUSÃU 

!-léctia nor
ma.I.s maior 

que Ir.êdia 

Pa'tolÕgicas 

TABELA 34 - ANÁLISE DE VARIÂNCIA DO CO~IPRIMENTO AO NASCER 

DAS CRIANÇAS ACOMPANHADAS NO PR1ME1RO ANO DE VI 
/ 

DA. GRUPOS NOR'-'lAIS E PATOLOGICAS 

VARIAÇÃO SQ\11\ ros GRAUS DE EST lf.t.\ÇÃO D.A. F OBSER F CRI--
QUADRAOOS LIBERDADE VARIÂ!\JClA ,,.Aro TlCO 

TOTAL 258,10 64 

.t.n tre grupos 27,37 1 27,37 

Dentro grupos 230,73 63 .3,66 7,47 4,00 

Estatistica F Observada significante ao nrvel de 5% 
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TA.J:)ELA 35 - CONTRASTES DE SCHE.PF~ PARA A VARI~VEL COMPRIMEN 

TO AO NASCtR DAS CRIANÇAS AcOMPANHADAS NO PRIMEI 

RO ANO Dt VIDA. (AO N1VEL DE 5%). GRUPOS NOR

MAIS b PATOL~GlCAS 

MgDIAS COMPARADAS CONTRASTES CONCLUSÃO 

OBSERVADOS CRÍTICOS 

Normais/PatolÓgicas 1,36 0,99 Média nonnais 
. ... 

ma1o~ que 100 

dia patolÓgicas 

TABELA 36 - AN~L1SE DE VARIÃNCIA DO cOMPRIMENTO DA CRIANÇA 

AO COMPUETAR UM M~S. GRU~OS NORMAIS E PATOL6GI 

CAS 

VARIAÇÃO SCNE\ OOS GRAUS DE ESTIMA.çito DA F OBSER FCRf - -
QUADRAOOS LIBERDADE VARIÂNCIA VAOO TICO 

10TAL 113~,90 55 

.t.11tre grupos b9,74 1 69,74 

Dentro grupos 1070,16 54 19,1:S2 3,52 4,02 

Estatistica f observada nao significante ao nível de 5% 
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TABELA 37 - AN~LISE DE VARIÂNCIA DO COMPRlMENTO DA CRIANÇA 

Ao COMPLETAR TR~S MESES. GRUPOS NORMAIS E PA 

TOL<1GICAS 

" 
VARIAÇ~O 

S<1>1A 005 GRAUS DE ESTIMAÇÃO DA F OBSER FCRI -
QUADAAOOS LlBE.t<DADE VARIÁNCIA VADO TICO 

TOTAL 420,91 51 

Entre grupos 62,58 1 62,58 

Dentro grupos 358,33 50 7,17 8,73 4,04 

Estatística F observada signif1cante ao nível de 5~ 

TABELA 38 - CONTRASTES DE SCHEFF~ PARA A VARI~VEL COMPRIMEN 

TO DA CRIANÇA AO COMPLETAR TR~S MESES (AO NfVEL 

DE 5%). GRUPOS NORMAIS E PATOLÓGICAS 

M~DIAS COMPARADAS CONTRASTES 
OBSERVADOS CRfTICOS 

Normais/PatolÓgicas 2,42 1,64 

CONCLUSÃO 

Média nonnais 

maior que mêo.ia 
patolÓgicas 
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TABELA 3~ - AN~LISE DE VARIÂNC!A DO COMPRIMENTO DA CRIANÇA 

AO COMPLETAR SEIS MESES, GRUPOS NORMAIS E PATO 

L0GICAS 

VARIAÇÃO scw. oos GRAUS DE ESTIMAÇÃO DA F OBSER F CRt - -
QUA.URAOOS LIBERDADE V~IA. VAOO .. TIL'O 

TOTAL 301,20 45 

Entre grupos 18,90 1 18,90 

Dentro grupos 282,30 44 6,42 2,9.4 4,06 

Estatística F observada não significante ao nível de 5% 

TABELA 40 - ANÁLISE DE VARIÂNCIA DO COMPRIMENTO DA CRIANÇA 

AO COMPLETAR NOVE MESES. GRUPOS NORMAIS E PATO 

LÚGICAS 

VARIAÇÃO SOMA OOS GRAUS DE ESTIMAÇÃO DA F OBSER FCRÍ - -
QUADRAOOS LIBERDADE VARJÃNCIA VADO TlCO 

TOTAL 281,45 42 

Entre grupos 38,11 1 38,11 

uentro grupos 243,34 41 5,94 6,42 4,08 

EStatística F observada significante ao nível de 5% 
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TABELA 41 :~ CONTRASTES DE SCHErFB PARA A VARI~YEL COMPRIMEN 

TO DA CRIANÇA AO COMPLETAR NOVE MESES.(AO NfVEL 

DE 5\). GRUPOS NORMAIS E PAToLÓGICAS 

MBDIAS CoMPARADAS CONTRASTES CONCLUSÃO 

OBSERVADOS CRfTICOS 

Normais/PatolÓgicas 1,93 1,53 Média normais 
... . muor que mecua 

patolÓgicas 

TABELA 42 - ANÃLISE DE VARIÂNCIA DO COMPRIMENTO DA CRIANÇA 

AO COMPLETAR DOZE MESES. GRUPOS NORMAIS E PATO 

LÓGICAS 

VARIAÇÃO S<Mt\ IX1:) GRAlli DE EST !MAÇÃO DA F OHSER FCR! - -
QUADAAOOS LIBERDADE VARIÃNCIA VAOO TICO 

TOTAL 419,62 64 

Fn1:re grupos 15,47 1 15,47 

Den'tro grupos 404,15 63 ó,42 2,41 4,00 

Estatística F observada nao significante ao nív~l de 5\ 
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TABELA 43 - ANÁLISE DE VARIÂ:\CIA DO PERf~lETRO CEL\LICO AO 

VARIAÇÃO 

TOTAL 

NASCE R DAS CRI A:\ÇAS ACO~IP .-\:\HADAS \O PRD1E I RO 

ANO DE VIDA. GRUPOS XOR~~IS E PATOL6GICAS 

SO~l-\ DOS GRAUS DE ESTI;\l~Ç~O DA F OBSER F CRf 
- -

QUADR!.\OOS LIBERDADE \.ARL:i..\CIA VADO TICO 

126,10 64 

Entre grupos 10,18 1 10,18 

Dentro grupos 115 '92 63 1' 84 5,53 4,00 

Estatística F observada significante ao nível de 5% 

TABELA 44 - CONTRASTES DE SCHEFFt PARA A VARL~VEL PERf:.1ETRO 

CEFÃLICO AO NASCER DAS CRIAXÇAS ACOMPA~HADAS \O 

PRIMEIRO ANO DE VIDA, (AO :\fVEL DE 5%). GRUPOS 

NOR;\~IS E PATOL6GICAS 

M~DIAS COMPARADAS 
CO\TR..-\STES 

OBSERVADOS CRfTICOS 

Normais/PatolÓgicas 0,83 0,70 

CO\CLUS}\0 

:.Iêdia nonnais 
. -maior que me-

dia patolÓgi
cas 
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TABELA 45 - ANÂLISE DE VARIÃNCIA DO PERÍMETRO CEF~LICO DA 

CRIANÇA AO COMPLETAR UM Mms. GRUPOS NORMAIS E 

PATOL~GICAS 

ESTIMAÇÃO rn. 
, 

VARtAÇ~O Sa.iA. oos GRAUS DE F OBSER F CRI -
QUADRAOOS LIBERDADE VAR.IÃNCIA . VAOO TIOO 

TOTAL 142,38 55 

Entre grupos 14,27 1 14,27 

Dentro grupos 128,11 54 2,37 6,02 4,02 

Estatística F observada sign1ficante ao nív~l de 5% 

TABELA 46 - CONTRASTES DE SCHEFF~ PARA A VARI~VEL PERrMETRO 

CEFÁLICO DA CRIANÇA AO COMPLETAR UM M~S (AO NÍVEl 

DE 5%). GRUPOS NORMAIS E PATOL0GICAS 

MEDIAS cOMPARADAS CONTRASTES 
OBSERVADOS CRfTICOS 

Nonmis/Pato1Ógicas 1,06 0,86 

CONéLUSÃO 

Média nonnais 
maior que mêcria 
patológicas 
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TABELA 47 - ANÁLISE DE VAR1ÂNCIA DO PER!METRO CEFÁLICO DA 

CRIANÇA AO COMPLErAR TR~S MESES. GRUPOS NORMAIS 

E PATOLÓGICAS 

VARIAÇÃO SOMA DOS GRAUS DE ESTIMAÇÃO DA F OBSER F CRl-
QUADAAOOS. LIBERDADE VARIÃNCIA VAOO ... TICO 

TOTAL 120,83 51 

Fntre grupos 9,96 1 9,96 

Dentro grupos 110,87 50 2,22 4,49 4,04 

Estatística F observada significante ao nível de 5% 

TABELA 48 - CONTRASTES DE SCHEFf~ PARA A VARIÁVEL PER!METRO 

CEFÁLiCO DA CRIANÇA AO COMPLETAR TRSS MESES (AO 

N!VEL DE 5 %). GKUPuS NORMAIS E PATOL(5GICAS 

M~DIAS COMPARADAS 

Norma1s/patolÓgicas 

CONTRASTES 
OBSERVADOS CR!TICOS 

0,96 0,91 

CONCLUSÃO 

rvrêdia nonnais 
maior que média 

... . patolog1cas 
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TABELA 49 - ANÁLISE DE VARIÃNCIA DO PERIMETRO CEFÁLICO DA 

CRIANÇA AO COMPLETAR SEIS MESES. GRUPOS NORMAlS 

E PATOL(jGICAS 

VARIAÇÃO SOMA. OOS GRAUS DE ESTIMAÇÃO DA F OBSER F CR -
QUADRAOOS LIBERDADE VARlÂNCIA VAOO TICO 

TOTAL 101,65 45 

Entre grupos 11,15 1 11,15 

De::n tro grupos ~o,:,o 44 2,06 5,41 4,0 

Estatística F observada significante ao nível de 5% 

TABELA 50 - CONTRASTES DE SCHEFFg PARA A VARIÁvEL PERfMETRO 

CEFÁLICO DA CRIANÇA AO COMPLETAR SEIS MESES lAO 

NÍVEL DE 5%). GRUPOS NORMAIS E PATOLÓGICAS 

M~DIAS COMPARADAS CONTRASTES 
OBSERVADOS CRfTICOS 

Nonnais/patolÔgicas 1,00 0,86 

CONCLUSÃO 

Mêdia normais mai 
o r que rnêdia pato 
lÓgicas 

... 
I 

6 
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TA~ELA 51 - AN~LISE DE VARIÂNCIA DO PERIM.tiTRO CEFÃLICO DA 

CRIANÇA AO COMPLETAR NOVE MESES. GRUPOS NORMAIS 

E l'ATOL~GICAS 

, 
SCMA ros GRAlli IE EST~DA F OBSER FCRI 

VARIAÇÃO -
QUADRAIX:6. LIBERIWE VARikOA VAOO .. Tiro 

TOTAL 63,65 42 

.Entre grupos 10,23 1 10,23 

Dentro grupos 53,42 41 1,3u 7,87 4,08 

Estatística F observada significante ao nível de 5% 

TABELA 52 - CONTRASTES DE SCHEFF~ PARA A VARI~VEL PERfMETRO 

CEFALICO DA CRIANÇA AO COMPLETAR NOVE MESES (AO 

N!VEL DE 5\). GRUPOS NORMAIS E PATOL0GICAS 

MhDIAS COMPARADAS CONTRASTES 
OB~ERVADóS CR!TICOS 

Normais/patológicas 1,00 0,72 

CONCLUSÃO 

~ia nonnais 
maior que média .... patO.LOgl.caS 



TABELA 53 - ANÁLISE DE VARIÂNCIA DO PERÍNETRO CEFÁLICO DA 

CRIÃNÇA AO COMPLETAR DOZE MESES. GH.UPUS NOR

MAIS E PATOL6GICAS 

.. 
VARIAÇÃO SOMA OOS GRAUS DE ESTIMAÇÃO DA F OBSER FCRI - -

QUADRADOS LIBERDADE VARIÃNCIA . VADO TlCO 

TOTAL 137,43 64 

Entre grupos 1,88 1 1,88 

Dem:ro grupos 135,55 6.:> 2,15 0,87 4,00 

Estatística F observada nao significante ao nível de 5% 

TABELA 54 - ANÁLISE DE VARIÂNCIA DO PER!METRO TORÃCICü AO 

NASCER DAS CRIAN~AS ACOMPA1'4HADAS NO PRIMEIRO A

NO DE VIDA. GRUPOS NORMAIS E PATOLÓGICAS 

VARIAÇÃO SOMA OOS GRAUS DE ESTIMAÇÃO DA. 
1 F OBSER FCR! -

QUADRADOS LlBERDADE VARIANCIA VAOO TICO 

TOTAL 251,44 64 

Entre grupos 29,94 1 29,94 

Dentro grupos Z21,5U 63 3,52 8,50 4,0U 

Estatfstica F observaaa significante ao nivel de 5% 
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TABELA 55 ~ CONTRASTES DE SCHEFf~ PA1~ A VARiÁVEL PERIMÊTRO 

TUI\ÁCfCO AO NASCER DAS CRIANÇAS ACOMPANHADAS 

NO PKIMEIRU ANO DE VIDA (AO NfVEL DE 5%). GKU

POS 1'lOR1v1AIS E PATOLÓGICAS 

MfDIAS COMPARADAS CONTRASTES 
OBSERVADOS CRfTICOS 

Normais/patológicas 1,42 0,97 

CONCLUSÃO 

Média.nonnais 
JJ]aior que média 

patolÓgicas 

TABELA 56 - ANÁLISE DE VARIÂNCIA DO PERfMETRO TORÁCICO DA 

CRIANÇA AO COMPLETAR' UM M~S. GRUPOS NORMAIS E PA 

TOL0GICAS 

, 

VARIA~ÃO 
SOMA OOS GRAUS DE ESTIMAÇÃO DA F OBSER F CRI - -
QUADRAOOS LIBERDADE VARIÂNCIA VADO TICO 

TOTAL 299,72 55 

Entre grupos 44,40 1 44,40 

Dentro grupos 255,32 54 4,73 9,39 4,02 

tstatistica F observada significante ao nível de 5% 
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TABELA 57 ._ CONTRASTES DE SCHE.FF~ PARA A VARI.~VEL PERfMHTRU 

TORKCICO DA CRIANÇA AO COMPLETAR UM M~S (AO N!

VEL DE 5\). GRUPOS NORMAIS E PATOL~GICAS 

M~DIAS COMPARADAS CONTRASTES 
OBSERVADOS CR!TICOS 

Normais/patolÓgicas 1,85 1,21 

CONCLUSÃO 

~ia nonnais mai 
o r que média pa t:o 
lÓgicas 

TABELA 58 - ANÁLI~E DE VARIÃNClA DU PER!METRO TORÃCICO DA 

CRIANÇA AO COMPLETAR T~S MESES. ~RUPOS NORMAIS 

E PATOL6GICAS 

VAKIAÇÃO SOMA OOS GRAUS DE ESTIMAÇÃO DA F OBSER F CRI -
QUADRAOOS LIBERilAJ)E VARIÂNCIA VPJJJ TICO 

I 

TOTAL 243,92 51 

Entr~ grupos 35,35 1 35,35 

Dent:ro grupos 208,57 50 4,17 8,47 4,04 

Estat!stica F observada significante ao n{vel de 5% 
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TABELA 59 - CONTRASTES DE SCHEFFf PARA A VARl1\VEL PERÍMETRO 

TORÁCICO DA CRIANÇA AO COMPLETAR TRns MESES (AO 

NÍVEL DE 5%). GRUPOS NORr\1AIS E PATOL6GICAS 

M~DIAS COMPARADAS CONTRASTES CONCLUSÃO 
OBSERVADOS .. 

Nonnais/patolÓgicas 1,82 

CRfTICOS 

1,25 Média normais mai
or que média pato
lÓgicas 

TABELA 60 - ANÁLISe DE VARIÃNCIA Du PE.KHlbTRO TORÁCICO DA 

CRIANÇA AO COMPLETAR ~EI~ MESES. GRUPOS NORMAIS 

t PATOL6GICAS 

VARIAÇÃO SOMA OOS GRAUS DE ESTIMAÇÃO DA F OBSER F cR1--
QUADRAOOS LIBERDADE VARIÂNCIA VAOO TICO 

TOTAL 211,91 45 

Entre grupos 48,79 1 48,79 

Dentro grupos 163,12 44 3, 71 13,15 4,06 

Estatística F observada significante ao nível de 5% 
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.TABELA 61 ... CONTRASTES DE SCHEFFl! rARA A YARtA:VEL PERfMETl<.O 

TOR~CICO DA CRfANÇA A0 COMPLETAR. SEIS MESES (AO 

NfVEL DE 5\). GRUPOS NORMAIS E PATOL~GICAS 

MSDIAS COMPARADAS CONTRASTES 
OBSERVADOS CR!TICOS 

CONCLUSJ(O 

Normais/patolÓgicas 2,09 1,16 Média nonna.is ma.i 
or que média pa
tolÓgicas 

TABELA 62 - AN~LISt: DE VARIÂNCIA DO PER!'METRO TORKCICO DA 

CRIANÇA AO COMPLETAR NOVE MESES·, GRUPOS NORMAIS 

E PATOL~GICAS 

VARIAÇÃO SOMA DOS GRAUS DE ESTIM\~0 DA F OBSEl<. FCR1 - -
.QUADRAOOS LIBERDADE VARIÂNCIA VADO TICD 

TOTAL 150,65 42 

Entre grupos 39,87 1 39,87 

Dtmtro grupos 110,78 41 2,70 14,76 4,08 

Estatística F observada significante ao nível ae 5~ 
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TABELA 63 "" CONTRASTES DE SCHEFff! 1'ARA A VARIÂVEL f'ERtMETRO 

TO~ciCO DA CRIANÇA AO COMPLETAR NOVE MESES lAO 

N!VEL 1JE S'à)• liRUPOS NORMAl::> E PATOL0GICAS 

MBDIA~ COMPARADAS 

Normaãs/patolÕgicas 

CONTRASTES 

O.BSERVADOS CRfTICOS11 

1,97 1,03 

CONCLUSÃO 

~ia normais mai 

or que média pat~ 
lÓgicas 

TABELA 64 - AN~LISE DE VARIÂNCIA DO PER!METRO TORÁCICO DA 

tRIANÇA AO CoMPLETAR DOZE roES~S. GRUfOS NO~~IS 

E PATOL0GICAS 

VARIAÇÃO roMA oos GRAl5 IE EST~DA : F OBSER FC.R! -
QUADlWXJS LIBERDAIE. VARIÃNC!A VAOO TICO 

TOTAL 224,36 64 

Entre gn1p0s 20,28 l 20,28 

uentro grupos 204,08 63 3,24 6,26 4,0U 

Estatística F observada significante ao nível de S\ 
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TABELA 65 - CONTRASTES DE SCHEFF~ ~ARA A VARI~VEL PERfMhTRO 

TORÃCICO DA CRIANÇA AO COMPLETAR DOZE MESES (AO 

NfVEL DE 5\). GRUPOS NORMAIS E PATOLÓGICAS 

M~DIAS COMPARADAS 

Normais/patolÓgicas 

CONTRASTES 
OBSERVADOS CR!TICOS 

1,17 0,93 

CONCLUS~O 

~dia normais mai

or que média pato
lÓgicas 

TABELA 66 - AN~LISE DE VARIÂNCIA DA IDADE GESTACIONAL, SEGUN 

DO O MfTODO DE CAPURRO,DAS CRIANÇAS ACOMPANHAvAS 

NO PRIMEIRO ANO DE VIDA. GRUPOS NORMAIS E PATOL~ 

GICAS 

VARIAÇÃO s~ oos GRAUS DE ESTIMAÇÃO DA F OBSER FCR! -
~RAOOS LIBERDADE VARJANCIA VAOO · TILO 

TOTAL 163,87 63 

Entre grupos 40,77 1 40,77 

~ntro grupos 123,10 62 1,98 20,59 4,00 

EstaLÍstica F observada significante ao nível de 5% 
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TABELA 67 - cONTRASTE~ DE SCHE.FFf PARA A VAKIÁVEL IDADE liES

TACIONAL,SEGUNDO O M~TODO DE CAPURRU,DAS CKIANÇAS 

ACoMPANHADAS NO PRIMEIKO ANO DE VIDA (AO N!VEL DE 

5%). liRUPOS r>~ORl\'lAIS E PATOL0GICAS 

MÉDIAS COMPARADAS CONT~~STES 

OBSERWADOS CR!TICOS 

Norrnais;patolÕgicas 1,66 0,73 

CONCLUSÃO 

~€dia normais mai
or que média pato
lÓgicas 

TABELA 68 - ANÁLlSE DE VARIÂNCIA DA IDADE GESTACIONAL,SEGUN 

DU O M~TODO DO UPMN~DAS CRIAN~AS ACOMPANHADAS 

NO PRIMEIRO ANU DE VIDA. GRUPOS NORMAIS E PATO

Lt1GICAS 

VARIAÇÃO SOMA OOS GRAUS DE ESTIMAÇÃO DA F OBSER FCR! - -
QUADR~S LIBERDADE VARIÂNCIA VAOO ·nco 

TOTAL 144,15 64 

Entre grupos 18,06 1 1~,06 

Dentro grupos 126,09 63 2,00 9,03 4,00 

Estatística F observada significante ao nível àe 5% 
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TABELA 69 - CONTRASTES DE SCHEFFg PARA A VARf~VEL IDADE GES 

TACIONAL,SEGUNDO O MBTODO DO UPMN,DAS CRIAN~AS 

ACOMPANHADAS NO PkiMEIRO ANO DE VIDA (AO NfVEL 

D~ 5%). GRUPOS NORMAl~ E PATOL6GICAS 

M~UIA~ COMPARADAS CONTRASTES CONCLUSÃO 

OBSERVADOS CRfTICOS 

Normais/patolÓgicas 1,10 0,73 Média normais 
. ... . ma1.or que media 

patolÓgicas 

TABELA 70 - ANÁLISE DE VARIÂNCIA DO PESO HABITUAL DA GESTAN 

TE SEGUNDO O ESTADO NUTRICIONAL MATERNO. GRUPO 

NORMAIS 

VARIAÇÃO SOMA OOS GRAUS DE ESTIMAÇÃO DA F OBSER F CRf - -
QUADRAOOS LIBERDADE VARIÃNCIA VAOO TICO 

TOTAL 78855ó00UO 99 

Entre grupos 4280810000 2 2140405000 

Dentro grupos 36U47500UO 97 37162371 57,60 3,10 

Es~atística F observada s1.gnificante ao nível de 5% 
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TABELA 71 - CONTRASTES DE SCHEFF~ PARA A VARIÁVEL PESO HABl 

TUAL DA GESTANTE AO NfVEL DE 5%. GRUPO NORMAIS 

MI!DIAS COMPARADAS CONTRASTES CONCLUSOES 
OBSERVADOS CRfTICOS 

Obesas/nutridas 12895,06 2279,81 ~1êdia obesas mai-
or que médias nu-
tridas 

Obesas/desnutridas 18950,00 2885' 21 l'vtédia obesas mai- · 
or que média des-
nutridas 

Nutridas/desnutridas 6054,94 2126,31 Média nutridas 
maior que média 
desnutridas 

TABELA 72 - ANÁLISE DE VARIÃNCIA DO GANHO DE PESO DA GESTAN 

TE SEGUNDO O ESTADO NUTRICIONAL ~mTERNO. GRUPO 

NORMAIS 

VARIAÇAO SGfA DOS GRAUS DE ESTIMAÇÃO DA F OBSER F CR1TI-
QUADRAOOS LIBERDADE VARIÂ~CIA 

-
VAOO co 

TOTAL 953463000 138 

Entre grupos 159301900 2 79650950 
Dentro grupos 794161100 136 5839419,80 13,64 3,07 

.. 

Estatística F observada significante ao nível de 5% 
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TABELA 73 - CONTRASTES DE SCHEFF11 PARA A VARIÁVEL GANHO DE 

PESO DA GES1ANTE AO N!VEL DE 5%. GKUPO NORMAIS 

M~DIAS COMPARADAS CONTRASTES CONCLUSÕES 
OBSERVADOS CR!TICOS 

Obesas/nutridas 616,92 1046,34 ~~dias não diferem 

Obesas/desnutr1~ 3122,14 1239,66 Media obesas ma1or 
que media desnutri 
aas 

Nutridas/desnutridas 2505,22 913,43 Média nutridas mai 
or que media àesnu 
tr1das -

TABELA 74 - ANÁLISE DE VARIÂNCIA Du PESO AO FINAL DA GRAVIDEZ 

SEGUNDO O ESTADO NUTRICIONAL MATERNO. GRUPO NOR-

MAIS 

VARIAÇÃO S<.M\ DOS GRAUS DE ESTIMAÇÃO DA F OBSER FCR! - -
QUADRAOOS LIBERDADE VARIÂt'JCIA VADO TICO 

TOTAL 9558890000. 138 

Entre grupos 56Y64890u0 2 l84824450U 

Dentro grupos 3tl62401000 136 28400U07 100,29 3,07 

Estatfs~ica F observada significante ao nlve1 de 5% 
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TABELA 75 ... CONTAASTES DE SCHEFFB PARA A YARI.(YEL l?ESO AO 

FINAL DA GRAYI:DEZ AO N!V.t::L DE 5%. GRUPO NORMAIS 

M~DIAS COMPARADAS CONTRASTES CUNCLUSOES 
OBSERVADOS CRfTICOS 

...... 

Obesas/nutridas 13511,98 2307,53 Média obesas ma.i 
or que :IOOdia nu-
tridas 

Ooesas/desJrutridas 22072,14 2733,86 Média obesas mai 
or que media des 
nutridas -

Nutriàas/desnutridas 8560,16 2014,43 ~àia nutridas 
maior que nédia 
c;iesnutridas 

' 

TABELA 76 - AN~LISE DE VARIÃNClA DO PESO DA PLACENTA SEGUN 

DO O hSTADO NUTRICIONAL MATERNO. GRUPO NORMAIS 

VARIAÇÃO SCJ.1A OOS GRAUS DE ESTIMAÇÃO DA ·F OBSER F cRf - -
QUAURAOOS LIBERDADE VARIÂNCIA VAro Trm 

TOTAL 2024771,00 132 

Entre grupos 248793,80 2 124396,90 

Dentro grupos 1775977 t 20 130 13661,36 ~,10 3,07 

Estatística F observada significante ao nÍvel áe 5% 
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TABELA 77 - CONTRASTES DE SCHEFFg PARA A VARIÁVEL PESO DA 

PLACENTA AO N!VEL DE 5~. GRUPO NO~~IS 

~UIAS COMPARADAS CONTRASTES 
OBSERVADOS CR!TICOS . 

Obesas/nutridas 96,20 50,97 

Obesas/aesnutridas 145,75 60,79 

Nutriaas/desnuLrictas 49,55 45,59 

CONCLUSOES 

Mêdia obesas mai
or que média nu
tridas 

Média obesas mai
or que mêdia des
nutrioas 

Média nutridas 
maior que mêaia 
desnutriaas 

TABELA 78 - AN~LISE DE VARIÂNCIA DA IDADE DA GESTANTE SEGUN 

DO O ESTADO NUTRICIONAL MATERNO. GRUPO NORMAIS 

ESTIMA~ DA "'· 
VARIAÇÃO SOMA OOS GRAUS DE F OBSER FCRI -

QUADRAOOS LIBERUI\DE VARJÂNCIA VADO THD 

TOTAL 5396,28 138 

Fntre grupos 23,10 2 11,55 

Dentro grupos 5373,18 136 39,51 0,29 3,07 
- ... . . . . .. 

Estatística F observada não significante ao níve~ de 5% 



.48 

TA~ELA 79 - AN.(LISE DE YARJ:ÂNC.IA DA ESTATURA DA GESTANTE ·sE 

GUNDO U ESTADU NUTRICIONAL MATERNO. GRUPO NORMAIS ... 

VARIAÇÃO SOMA Iffi GRAUS IE ESTIMA~ DA F OBSER F CRfTI - -
. QUADRAOOS. LIBERDAIE VAR~CIA VAOO m 

TOTAL 282S,18 99 

Entre grupos 43,19 2 21,60 

Dentro grupos 2781,99 97 i8,68 0,7S 3,10 

Estatística F ooservada nio significante ao nive1 de SI 

TABELA HO - ANÁLISE DE VARIÂNCIA DA IDADE GESTACIONAL (MnTO

DO DO UPMN), SEGUNDO O ESTADO NUTRICIONAL MATER

DO.GRUPO NORMAIS 

VARIAÇÃO SOMA OOS GRAUS DE ESTIMA~O DA F OBSER F cRI - -
Qlit\DRAOOS LIBERDADH .VARIMrCIA VAOO TICD 

TOTAL lb8, 17 138 

Entre grupos 0,56 2 U,28 . 
Ientro grupos 167,61 136 1,23 0,22 3,07 

I 

Estatística F obstrvada nao significante ao nível SI 
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TABELA 81 - ANÁLISE DE VARIÂNClA DA IDADE GESTACIONAL LMfTO 

Do DE CAPURRO) SEGUNDO O ESTADu NUTRICioNAL MA 

TEKNO. GRUPO NO!U-fAIS 

VARIAÇÃO SOMA DOS GRA.lfS DE ESTIMAÇÃO DA F OBSER FCR! - -
QUA.DRA.IX)S LIBERDADE VARIÂNCIA VADO TICO 

TOTAL 220,50 115 

Entre grupos 5,28 2 2,64 

Dentro grupos 215,22 113 1,90 1,3!j 3,08 

~statistica F observada nao significante ao nivel de 5% 

TABELA 82 - ANÁLISB DE VARIÃNClA DO PERIMETRO CBFÁLICO DA GES 

TANTE SEGUNDO O ESTADO NUTKICIONAL MATERNO. GRUPO 

NORMAIS 

VARIAÇÃO SOMA DOS GRAUS DE ESTIMA<.,:ÃO DA F OHSER FCR! - -
t<UADRA.DOS LIBERDADE VARIÂNCIA VAOO TICD 

TOTAL 205,25 138 

Bnt1·e grupos 31,35 2 15,67 

~ntro grupos 173,90 !36 1,2!j 12,24 3,07 

Estatistica F observada significante ao nivel de 5\ 
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TA!iELA 83 - CONTRASTES DE SCHEFFH PARA A VARIÁVEL PERfMETRO 
. . 

CEF~LICO DA GESTANTE AO NfVEL DE 5\, GRUPO NOR-

MA!S 

M2DIAS COMPARADAS CoNTRASTES CONCLUSOES 
OBSERVADOS CR!TICOS 

Obesas/nutridas 1,20 0,48 Média obesas maior 
que média nutridas 

Obesas/desnu~ridas 1,58 0,59 Média obesas maior 
que média desnutri 
das 

Nutridas/desnutridas 0,38 0,44 Médias não diferem 

TABELA 84 - ANÁLISE DE VARIÂNCIA DO PESO HABITUAL DA GESTANTE 

SEGUNDO O ESTADO NuTRICIONAL MATERNO. GRUPO PATO

L0GICAS 

VARIAÇÃO SOMA OOS GRAUS DE . ESTIMAÇÃO DA F OBSER FCRf 
QUADRAOOS LIBERDADE VARIÃNCIA VA.OO - TICD-

TOTAL 7885560000 99 

Entre grupos 4280810000 2 2140405000 

JJentro grupos 36047SOOOO 97 37162371 57,60 3,10 
. . . .. 

Estatística F observada significante ao nível de 5~ 
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TABELJ\ 85 - CONTRASTES DE SCHEFf~ PARA A VARIÁvEL PESO HABI 

TUAL DA GESTANTE AO N!VEL DE 5%. GRUPO PATOLÚGI 

CAS 

MEDIAS COMPARADAS CONTRASTES CONCLUSOES 
OBSERVADOS CRfTICOS 

Ooesas/nutr1das 146~7,50 2469,36 Média obesas maior 
que média nutr1das 

Obesas/desnutr1das 20666,67 3074,85 Média obesas maior 
que média desnutri 
das 

Nutrictas;desnutriaas 5979,17 2469,36 Média nutridas mai 
or que média ctesnu 
tridas 

TABELA 86 - ANÁLISE DE VARIÃNCIA DO GANHO DE PESO DA GESTAN 

TE S.t.GUNDO O ESTADO NUTRICIONAL MATERNO. GRUPO 

PATOLdG!CAS 

VARIAÇÃO SOMA DOS GRAUS DE ESTIMAÇÃO DA F OBSER FCR! - -
QUADAADOS LIBERDADE VÀRI.ÂNCIA VADO TICO 

TOTAL 98~634500 99 

Entre grupos 145506UOO 2 72753UOO 

Dentro grupos 844128500 97 8702355,60 8,36 3,10 

Estatíst1ca F observada sign1ficante ao nív~1 de 5% 
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fABELA 87 - CONTRASTES DE SCHEFFg PARA A VAR!~VEL GANHO DE 

PESO DA GESTANTE AO .NÍVEL DE 5\. GRUPO PATOLO

GICAS 

~DIAS COMPARADAS CONTRASTES CONCLUSOES 
OBSERVADOS CRfTICOS 

<l>esas/nutridas 

Obesas/desnutr1~ 

Nutridas/desnutridas 

1022,22 

3775,00 

2752,78 

1383, 54 Médias não diferem 

1722,79 Média obesas ma1or 
que média desnutri
das 

1383,54 Média nutridas mai~ 
or qut:: média desnu
tridas 

TABnLA 88 - ANÃLISE DE vARlÂNCIA DO PESO AO FINAL DA GRAVIDEZ 

S.tGUNDO O ESTADO NUTRICIONAL MATERNO. G.KUPO PATO

LC5GICAS 

VARIAÇÃO SOM~\ OOS GRAUS DE ESTIMAÇÃO DA F OBSER F CRÍTI - -
QUADRAOOS LIBERDADE VARIÂNCIA VAOO m 

TOTAL 9817373000 99 

Entre grupos 5657011000 2 2828505500 

Dentro grupos 4160362000 97 42890329 65,95 3,10 

Estatlstica F observada significan~e ao nive1 de 51 
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TABELA 89 - CONTRASTES DE SCHEF.Ft PARA A VARIÁVEL PESO AO 

FINAL DA GRAVIDEZ AO N!VEL DE 5%. GRUPO PATOL6-

lilCAS 

MtDIAS COMPARADAS CONTRASTES CONCLUSOES 
OBSERVADOS CRfTICOS 

Obesas/nutridas 15709,72 3071,53 Média obesas maior 
que média nutr1das 

Obesas/desnutridas i4441,67 3824,67 Média obesas ma1or 
que média desnm:ri 
das 

Nutr1das/desnutridas 8731,95 3071,53 Média nutridas rnai . 
or que média desnu 
tridas 

TABELA 90 - ANÁLISE DE VARlÃNCIA DA IDADE GESTACIONAL (~TO

DO DO UPMN) SEGUNDO O E~TAUO NUTRICIONAL ~~TEKNO. 

GKUPO PATOL0GlCAS 

VARIAÇÃO SOMA OOS GRAUS DE ESTIMAÇÃO DA F OBSER F CR!TI - -
QUADAAOOS LIBERDADE V 1\RIÂNCIA VAlD co 

TOTAL 361,89 9Y 

Entre grupos 12,36 2 6,18 

funt:ro grupos 349,53 97 3,60 1, 71 3,10 

Estatística F observada não significante ao nível de 5% 
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T.AnELA 91- ANÁLISE DE.VARIÂNClA DA ESTATURA DA GESTANTE SE 

GUNDO O ESTADO NUTRICIONAL MATERNO. GRUPO PATO

LdGICAS 

VARIAÇÃO SOMA OOS GRAlli DE ESTIMAÇÃO Th\ F OBSER F CRI' - -
QUADRAOOS LIBERDADE V.ARtlNCIA VAro TICO 

TOTAL 2825,18 99 

Entre gn.IpOS 43,19 2 21,60 

Dentro grupos 27H1,99 97 2H,68 0,75 3,10 

Estatística F observada não significante ao nível de 5~ 

TABELA 92 - ANÁLISE Dh VARIÂNCIA DO PESO DA PLAcENTA SEGUNDO 

O ESTADO NUTRICIONAL MATERNO. GRUPO PATOLaGICAS 

VARIAÇÃO SOMA. OOS GRAffi DE ESTIMAÇÃO DA F OBSER F CRÍ--
QUADRAOOS LIBERDADE VARIÂNCIA VAOO TICO 

TOTAL 1516664 ~00 ' 96 

Entre grupos 60301,50 2 ~0150,75 

uentro grupos 1456362,50 94 15493,22 1,95 3,11 

Es~atística F observada nio significan~e ao nivil de 5% 
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TABELA 93 - ANÁLISE DE VARIÂNCIA DO PER!MET~O CEFÁLICO DA 

GESTANTE SEGuNDO O EbTADO NUTRICIONAL ~~TeRNO. 

G~UPO PATOL6GlCAS 

VARIAÇÃO SOMA OOS GRAUS DE ESTII'v1AÇÃO DA F OBSER F CR!--
QUADRADOS LIBERDADE VARIÂNCIA VADO TICO 

TOTAL 151,55 99 

Ent:re grupos 24,74 2 12,37 

uen t:ro grupos 126,81 97 1,31 9,44 3,10 

bstatíst1ca F observada significante ao nível de 5% 

/ 

TABELA 94 - CONTRASTES DE SCHEFFi! PARA A VARIÁVEL PE}{IMETRO 

CEFÁLICO DA GESTANTE AO N[VEL DE 5%. GRUPO PATO

LÓGicAS 

M~DIAS COMPARADAS CONTRASTES CONCLUSOES 
OBSERVADOS CRfTICoS 

Ooesas/nutridas 1,17 0,54 Média obesas mai-
or que média nu~ 

tridas 

ubesas/desnutr~das 1,52 U,67 ~edia obesas mai 
or que média des 
nutridas 

Nutridas/desnutridas 0,35 0,54 Medias não dife-

ferem 
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TABELA 95 - AN.!:LISE DE VARlÂNCIA DA IDADE DA llESTANTE SeGUN

DO O ESTADO NUTRICJ:ONAL MATERNO. GRUPO PATOL0GI-

CAS 

SOMA OOS GRA1.5 DE ESTIMAÇÃO DA F OBSER FCIÚ 
VARIAÇÃO > ... ·. -

QUADRAOOS LIBERDADE VAR!ANCIA VAro TICD 

TOTAL 5939,71 99 

.Entre grupos 481,02 2 240,51 

oontro grupos 5458,69 97 56,27 4,27 3,10 

nstatística F observada significante ao nível de 5% 

TABELA 96 - CONTRASTES DE SCHEFFf PARA A VARI~VEL IDADE DA 

GESTANTE, AO NfVEL DE 5%. GRUPO PATOL0GICAS 

~DIAS COMPARADAS CONTRASTES CONCLUSOES OBSERVADOS CRfTICOS 

Obesas/nutridas 5,75 3,51 Media obesas mai-
or que média Ilil-

tr1das 

Obesas/desnutridas 3,39 4,38 Médias ~o diferem 

Nutridas/desnutridas -2,36 -3,52 Médias não diferem 
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TABRLA 97 - AN~LISE DE VARIANCIA DA IDADE GESTACIONAL U.lliTO

DO DE CAPURRO) SEGUNDO O ESTADU NUTRICIONAL MA

TERNO. GRUPO PATOL0GICAS 

vARlAÇÃU 
SCM4. ros GRAU5 DE ESTIMAÇÃO D\ F OBSER F 00--

.. QUADRAOOS LlBERDADE. .V~CIA VAW TICO 

TOTAL 437,32 82 

Entre grupos 37,82 2 18,91 

Dentro grupos J99,50 80 4,99 3,79 3,12 ... 

Estatís~ica F observada significante ao nivel de 5\ 

TABELA 98 - CONTRASTES DE SCHEFF~ PARA A VARIÁVEL IDADE GES

TACIONAL (M:STODO DE CAPURRO) AO NÍVEL DE 5%. GRU 

PO PATOL0GICAS 

~ll IAS COMPARADAS CONTRASTES CONCLUSOES 
OBSERVADOS CRITICOS 

Obesas/nutridas 1,07 1,11 Médias não diferem 

ubesas/desnutr1das 2,18 1,40 Média obesas maior 
que média desnutri 
das 

Nutr1das/desnutridas 1,11 "1 '16 Médias não diferem 
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TABELA ~9 - AN~LIS~ DE VARIÂNCIA DO PE~O AO NASCEK DOS FI

LHOS DAS GESTANTES ESTUDADAS,SEGUNDO O ESTADO 

NUTKIClONAL MATERNO. GRUPO NORMAIS 

VARIAÇÃO SOMA OOS GRAUS DE ESTJ:MA.ÇÃO DA F OBSER F C1Ú - -
QUADRADOS LIBERDADE VARIÃNCIA VAOO TICD 

TOTAL 20731500 138 

Entre grupos 389u500 2 1945250,00 

Ilt::ntro grupos 16841000 136 1.123830,88 15,71 3,07 

Estat!stica F observada signiflcante_ao n!ve1 de 5% 

TABELA 100 - CONTRASTES DE SCHEFF~ PARA A VARI~VEL PESU AO 

NASCER AO N!VEL DE 5%. GRUPO NORMAIS 

M~DIAS COMPARADAS 

Obesas /nut:rid.as 

ubesasjdesnutriuas 

Nutridas/desnu~rid.as 

CONTRASTES 
OBSERVADOS CR!TICOS 

241,12 152,28 

584,00 180,51 

342,88 133,2'1-

CONCLUSOES 

Média obesas ma1or 
que média nutridas 

Mêaia obesas ma1or 
que média desnutri 
das 

Média nutridas mai 
or que média desnu 

tridas 
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TABELA 101 - ANÁLISE DE VARI.l\:NCIA DO LOMPRIMENTO AO NASCER 

DOS FILHOS DAS GE::,TANTES ESTUDADAS,SEüUNDO O ES 

TADO NUTRICIONAL MATERNO. GRUPO NORMAIS 

VARIAÇÃO SOt\fA OOS GRAUS DE ESTIMAÇÃO DA F OBSER F cRf-
QUADRA.OOS LIBERDADE VARIÂNCIA VAOO TICO 

TOTAL 369,11 138 

Entre grupos 50,57 2 25,28 

Den'tro grupos 318,54 136 2,34 10,~0 :S,07 
..... . . 

Estatíst1ca F observada significante ao nível de 5% 

TABELA 1U2 - CONTRASTES llE SLHEFFf PARA A VARIÁVEL cOMPRIMEN 

TO AO NASCER AO NfVEL DE 5%. GRUPO NORMAIS 

MhDIAS COMPARADAS CONTRASTES CONCLUSOES 
OBSERVADOS CR!TICOS 

Obesas/nutridas 0,80 0,6ó Mêdia obesas ma1or 
que méaia nutridas 

Obesas/desnutridas 2,00 0,79 l\~dia obesas maior 
que média desnutri 
das 

Nutridas/desnutridas 1,20 0,58 Média nut]j1das mai 
.. 

or que méd1a desn~ 
tridas 
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TABELA !03 ~ AN~LISE DE VARIÂNClA DO PER!METRO CEFÁLicO AO 

NASCER DuS FiLHOS DAS GESTANTES E~TUDADAS,SbGUN 

DO O ESTADO NUTRICIONAL MATERNO. GRUPO NORMAiS 

VARIJ\ÇÃO S<lvfA. ros GRAUS DE ESTIM\ÇÃO DA F OBSER F CRÍ--
QUADRAOOS LIBERDADE VAR!ÂNCIA VADO TICO 

TOTAL 231,~1 138 

J::.ntre grupos 27,11 2 13,56 

Dentro grupos 204,~0 136 1,50 ~,04 3,07 

hstatist1ca ~ observada significante ao nive1 de st 

TABELA 104 - CONTRASTES DE SCHEFFg PARA A VARI~VEL PERfMETRO 

CEF~LICO AO NASCER AO NfVEL DE 5%. GRUPO NORMAIS 

MfDIAS COMPARADAS 

Obesas/nutridas 

Obesas/ desnuuiaas 

Nutridas/desnutridas 

CONTRASTES 
OBSERVADOS CR!TICOS 

0,42 

1,39 

0,97 

0,53 

0,63 

0,46 

CONCLUSOES 

Mêdlas não diferem 

Mêaia obesas maior 
que média desnutri
das 

Média nutr1das maior 
. que média desnutri

das 
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TABELA lOS - ANÁLISE DE VARIÂNCIA DO PER!METRO TORÁCiCO AO 

NASCER DOS FILHOS DAS GESTANTES ESTUDADAS,SE

GUNDO O ESTADO NUTRICIONAL ~~TERNO. GRUPO NOR 

MAIS 

VARIAÇÃO SOMA. OOS GRAUS DE ESTIMAÇÃO DA F OBSER ~ FRÍ -
QUADRAOOS LIBERDADE VARIÂNCIA VAJX) Trrn 

.. 

TOTAL 333,94 138 

En"tre grupos 43,34 z 21,67 

Dentro g1upos 290,60 136 2,14 10,13 3,07 

Estatís~ica F observada ~ignificante ao nível ae 5% 

TABELA 106 - CONTRASTES DE SCHEFFfi PARA A VARIÁVEL PER!lYlETKO 

TORÁCICO AO r~ASLER AO N!VEL DE 5%. GRUPO Nu~~IS 

M~DIAS COMPARADAS CONTRASTES CONCLUSOES 
O.l:SSERVADOS CRÍTICOS 

Obesas/nutridas 0,50 0,63 Medias não d1.ferem 

Ooesastdesnu'tridas 1,74 0,75 Média obesas maior 
que média desnutri 
das 

Nu'tridas/desnutrldas 1,24 U,55 Mêdia nutridas mai 
or que media aesnu 

· tridas 
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fABELA 107 - AN~LISE DE VARIÂNCrA DO PESO AO NASCER DOS FI 

LHOS DAS GESTANTES ESTUDADAS,SEGUNDO O ESTADO 

NUTRICIONAL MATERNO. GRUPO PATOL0GICAS 

VARIAÇÃO SOMA ros GRAUS lJE ESTIMAÇÃO DA F OBSER F cRI--
QUAD.KAOOS LIBERDADE VARIÂNCIA VAro TICO 

ToTAL 29545780 99 

Entre grupos 5701660 2 2850830 

Dentro grupos 23844120 97 245~15,67 11,6U 3,10 

Estatística F observada s1gnificante ao nível de 5% 

TABELA 108 - CONTRASTES DE SCHEFF~ PARA A VARI~VEL PESO AO 

NASCER AO NfVEL DE 5\. GRUPO PATOL6GICAS 

MfDIAS COMPARADAS CONTRASTES 

Obesas/nutridas 

Obesas/desnutridas 

Nutridas/desnutridas 

OBSERVADOS CR!TlCOS 

48,00 232,53 

657,22 289,52 

6U9,22 232,53 

CONCLU~OES 

Médias não diferem 

Média obesas ma1or 
que média desnutri 
das 

Média nutridas mai 
or que média. desn_!! 
tridas 
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TABELA 109 - ANJ\LISE DE VAR!ÂNCIA DO COMPR!.MENTO AO NASCER 

DOS FILHOS DAS GESTANTES ESTUDADAS,bEGUNlJO O ES 

TADU NUTRICIONAL ~~TERNO. GRUPO PATOLdGICAS 

VARIAÇÃO SOMA OOS GRAUS DE ESTIMAÇÃO DA F OBSER F CRf -
QUADRAOOS LIBERDADE VARIÃNCIA VAOO TICO 

TOTAL 864,69 99 

Entre grupos 129,83 2 64,92 

uentro grupos 734,86 97 7,58 ~.56 3,10 

bstatístlca r observada significante ao nrvel de 5% 

TABELA 110 - CoNTRASTES DE SCHEFF~ PARA A VARIÁVEL COMPRIMEN 

TO AO NASCER AO NIVEL DE 5%. GRUPO PATOL0GICAS 

M~DIAS COMPÀRADAS CONTRASTES CONCLUSÕES 
OBSERVADOS CRÍTICOS 

Obesas/nutridas 0,15 1,29 Médias não diferem 

Obesas/desnutr1das 3,08 1,61 Média obesas maior 
que média desnutri 

daS 

Nutridas/desnutridas 2,93 1,29 Média nutridas ma1 
or que média ctesnu 
tridas 
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TABELA 111 - ANÃLISE DE VARIÂNCIA DO PER(MHTRO CEFÃLICO AO 

NA~CER DOS FlLHOS DAS GtSTANTES ESTUDADAS , SE 

GUNDO O ESTADO NUTRICIONAL MATEfu~O. GRuPO PA 

TOL6GICAS 

VARIAÇÃO SOMA OOS GRAUS DE ESTIMAÇÃO DA F OBSER F CRI . - --
QUADRADOS LIBERDADE VARIÂNCIA VAOO TICO 

TOTAL 427,15 99 

Entre grupos 48,44 2 24,22 

Dentro grupos 378,71 97 3,90 6,21 3,10 

Estatística F observada significante ao nível de 5% 

TABELA 112 - CONTRASTES DE SCHEFF:b PARA A VJ\RIÃVEL PERÍMETRO 

CEFÃLICu AO NASCER AO N!VEL DE 5%. GRUPO PATO

GICAS 

MÉDIAS COMPARADAS CoNTRASTES 
OBSERVADOS CR!TICOS 

Obesas/nm:ridas 0,1~ 0,93 

Obesas/desnutridas 1,94 1,15 

Nutridas/desnutridas 1,76 u,93 

CüNCLUSOES 

Médias não diferem 

Média obesas malor 
que média desnutri 
das 
Média nutridas mal 
or que média desnu 
tridas 
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TABELA 113 - ANÁLISE Dt'. VAJ{IÂNClA DO PEK!METKO TOR;\CICO AO 

VARIAÇÃu 

TOTAL 

.hn tre grupos 

!Jentro grupos 

NASCER DO~ FILHOS DA~ GEbTANTE~ ESTUDADAS, SE 

GUNDO O ESTADO NUTRICIONAL l\1ATERNO. GRUPO PA 

TOLdliiCAS 

SOMA OOS GRAUS DE ESTIJ\1AÇÃO DA F OBSER FC.K! - -
QUADHAOOS LIBERDADE. VARIÂNCIA VADO TICO 

648,75 99 

108,30 2 54,15 

540,45 97 5,57 9, 72 3,10 

Estatística F observada significante ao nível de 5~ 

TABELA 114 - CONTRA~TES DE SCHEFF~ PARA A VARIÁVEL PERÍMETRO 

TORÁCICO AO NASCER AO N!VEL DE 5%. GRUPO PATOLd 

GICAS 

M~DIAS COMPARADAS CONTRASTES 
OBSERVADOS CR!TICOS 

Obesas/nutridas 0,16 1,11 

ubesas/desnutridas 2,83 1,38 

Nutridas/desnutridas 2,67 1,11 

CONCLUSOES 

Médias não d1ferem 

Media obesas ma1or 
que méd1a desnutr1 

das 

r.1édia nutridas mai 
or que media desn~ 
tr1das 
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TABELA 115 - ANÁLISE DE VARIÂNCIA DO PESO AO NASCEK DAS CRIAN 

ÇAS ACOMPANHADAS NO PRIMEIRO ANO DE VIDA, SEGUN

DO O ES1ADU NUTRICIONAL MATERNO. GRUPO NORMAIS' 

VARIAÇÃO SCMA. lú5 GRAUS DE ESTIMAÇÃO DA F uBSER FCR! - -
QID\DRAID5 LIBERDADE VAR~CIA VALO TICO 

TOTAL 5109440 41 

.t.ntre grupos 1.~01107 2 600553,50 

Dentro grupos 39U8333 39 100213,66 5,~9 3,24 

EstatÍstica F observada significante ao nrve1 5% 

TAtiELA 116 - CONTRASTES DE SCHEFF~ PARA A VARIÁVEL PESO AO 

NASCER DAS CRIANÇAS ACOMPANHADAS NO PRIMEIRO A 

NO DE VIDA, (AO NfvEL DE 5~). GRUPO NORMAIS 

~DIAS COMPARADAS CONTRASTES CONCLUSOES 
OBSERVADOS CRfTICOS 

obesas/nutridas 86,67 248,38 Médias não dife-
rem 

ubesas;desnutridas 47ó,67 296,09 Média obesas rnai 
or que média de~ 
tridas 

Nutridas/desnutridas 390,00 213,21 Média nutridas 
maior que média 
aesnutridas 
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TABELA 117 - ANÃLISh DE YARIÂNCIA DO PESO DA CRIANÇA AO 

COMPLETAR UM MES)SEGUNDO O ESTADO NUTRICIO 

NAL MATERNo. GRUPO NOJ:d-IAIS 

VARIAÇÃO SOMA OOS GRAUS DE ESTIMAÇÃO DA F OBSER F CRÍ - -
QUADRAOOS LI.I:SERDADE VARIÂNCIA VAOO T!CO 

TOTAL 937!>500 35 

Entre grupos 2132ú80 2 1066040 

Dentro grupos 7243420 33 219497,57 4,86 3,05 

Estatistica F observada significante ao n!ve1 de 5% 

TABELA 118 - CONTRASTES DE SCHEFf~ PARA A VARIÃVEL PESO DA 

CRIANÇA AO COMPLbTAR UM Mf!S (AO N!VEL DE 5%). 

GRUPO NQ!{MAIS 

M~DIAS COMPARADAS CONTRASTES CONCLUSOES 
OBSE.t<.VADOS CR!TICOS 

Obesas/nutridas - 25,56 - 403,34 Médias não dife 
rem 

Ooesasjdesnutriaas 564,00 466,45 Média obt!sas rn<n -
or que médla des 
llUtrldas 

Nutridas/desnutridas 5H9,56 335,37 Média nutr·idas 
maior que média 
desnutr1das 
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TABELA 119 - ANÁLISE DE VARIÂNCIA DO PESO DA CRIANÇA AO CO~ 

PLETAR TRES MESES, SEGUNDO O ESTADO NUTRICIONAL 

MATERNO. GRUPO NORMAIS 

VARIAÇÃO SOM\ DOS GRAUS DE ESTIMt\ÇÃO DA F OBSER F CRfTI 

QUADRADOS LIBERDADE VARIÂNCIA VADO co 

TOTAL 16568100 36 

Entre grupos 5523100 2 2761550 

Dentro grupos 11045000 34 324852,94 8,50 2,96 

Estatística F observada significante ao nível de 5% 

TABELA 120 - CONTRASTES DE SCHEFF~ PARA A VARIÁVEL PESO DA 

CRIANÇA AO COMPLETAR TRES MESES (AO NfVEL DE 

5%). GRUPO NO~~IS 

MÉDIAS COMPARADAS CONTRASTES CONCLUSOES 
OBSERVADOS CRfTICOS 

Obesas/nutridas 118,10 528,07 Médias não dife-
rem 

Obesas/desnutridas 1036,25 600,49 Média obesas mai-
or que média des-
nutridas 

Nutridas/desnutridas 918,15 398,32 .Média nutridas 
maior que média 
desnutridas 



.o~ 

TABELA 121 - ANÁLISE. DE YAR.l:ÂNCI.A DO PESO DA CRIANÇA AO CUM 
. -

VARIAÇÃO 

TOTAL 

.J:n.tre g1·upos 

uentro grupos 

PLETAR SEIS MESES,SEGUNDO U ESTADo NUTRICIONAL 

MATERNO. GRUPO NORMA!~ 

SOMA DOS GRAus.·rn ESTIMA~O DA F OBSER F cRi--
QUADRAOOS LIBERDADE VARIÂNCIA VADO TlCO 

13030000 26 

2317820 2 1158910 

107121~0 24 446340,83 2,60 3,40 

Hstatística F ooservada não significan~e au nível de 5% 

TABELA 122 - ANÁLISE DE VARIÂNCIA DO PESO DA CRIANÇA AO COM

PLETAR N8VE MESES,SEGUNDO O ESTADO NUTRICIONAL 

MATERNO. GRUPO NORMAIS 

VARIAÇÃO SOMA DOS GRAIS DE ESTIMA~ DA F OBSER F cRi--
QUADAAOOS LIBERDADE VARIÂNCIA VADU TICD 

TOTAL 15480500 25 

Entre grupos 1841330 2 920665 

Dentro grupos 13639170 23 593007,39 1,55 3,42 

Estatística F observada não significante ao nível 5% 
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TABELA 123 - ANÁLISE JJE VARIÂNCIA DO PESO DA CRIÃNÇA AO COM

PLETAR DOZE ME~ES,SEGUNDU O ESTADO NUTRICIONAL 

MATEKNO. GRUPO NORMAIS 

VARIAÇÃO SOMA OOS GRAUS DE ESTIMAÇÃO DA F OBSER FCR1' - -
QUADRAOOS LIBERDADE VARIÂNCIA VAro TICO 

TOTAL 43057100 41 

Entre grupos 7009080 2 3504540 

Dentro gn1pos 36048020 39 924308,21 3, 79 3,24 
. . .. . . 

Estatística F observada significante ao nível de 5% 

TAHELA 124 - CONTRASTES DE SCHEFF!! PARA A VARIÁVEL PESO DA 

CRIANÇA AO COMPLETAR DOZE MESES (AO N!VEL DE 

5%). GRUPO NORMAIS 

MgDIAS COMPARADAS 

Ooesas/nutridas 

Obesas/desnutridas 

Nutridas/desnutridas 

CONTRASTES 
OBSEKVAJJOS CR!TICOS 

398,15 780,z:s5 

1264,44 Yll,94 

86b,2Y 665,98 

CONCLUSOES 

Médias não diferem 

u;ctia obesas maior 
que mêaia desnutri
ctas 

t-1édia nutridas ma i
or que rnéd1a desnu
tridas 
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TABELA 125 -. ANÂ.LISE DE YAR.LÂNCI:A DO PESO AO NASCE.K DAS CR_!. 

ANÇAS ACOMPANHADAS NO PRIMEIRO ANO DE VIDA , SE 

GUNDO O ESTADO NUTRICIONAL MATERNO. GRUPO PATO 

LOGICAS 

VARIAÇÃO SOMA OOS GRAUS DE ESTIMAÇÃO UA F OBSER F CRI -
QUADAAOOS LIBERDADE YAR~ÃNCIA VAOO TICO 

TOTAL 4599720 22 

Entre grupos 1561280 2 780640 

Dentro grupos . 3038440 20 151922 5,14 3,49 

EsLatística F obs~rvada significante ao nível de 5% 

TABELA 126 - CONTRASTES DE SCHEFFE PARA A VARI~VEL PESO AO 

NASCER NAS CRIANÇAS ACOMPANHADAS NO PRIMEIRO 

ANO Dt VIDA (AO NtVEL DE 5%). GRUPO PATOLÓGICAS 

MgDIAS COMPARADAS CONTRASTES CONCLUSOES 
OBSERVADOS CRfTICOS 

Obesas/nutridas 56,83 405,42 Médias não dife-
rt::m 

Obesas/desnutridas 730,00 514,88 Média obesas mal. 
or qu~ nÉdia de~ 
nutridas 

Nutridas/desnutridas 673,17 405,42 Média nutridas 
ma1.or que média 
desnut:ridas 



• 7 2 

TABELA 127 - ANÁLISE DE. VARlÂNCIA DO PESO DA CRIANÇA AO COM 

PLETAR Ul'vl M.ES,SEGUNDO O ESTADO NUTRICiONAL MA

TeRNO. GRUPO PATOL6GICAS 

VARIAÇÃO SOMAOOS GRAUS DE ESTIMAÇÃO DA F OBSER FCRf - -
QUADRADOS LIBERDADE VARIÂNCIA VAID TICO 

TOTAL 12365180 19 

Entre grupos 38!5038 2 1907!>19 

Dentro grupos 8550142 17 5u2949,52 3,79 3,59 

Estatistica F observada significante ao nrve1 de 5% 

TABELA 128 - CONTRASTES DE SCHEFFt! PARA A VARIÁVEL PESO DA 

CRlAN<;A AO COMPLeTAR UM M~S (AO NÍVEL DE S%J. 

GKUPO PATOL6GICAS 

M~DIAS COMPARADAS CONTRASTES CONCLUSOES 
OBSERVADOS CR!TICOS 

obesas/nutridas - 3,33 - 859,35 Médias não dife-' 
rem 

Obesas/desnutridas 1089,17 1025,99 Média obesas mai 

or que méd1a des 

nutridas 

Nutridas/desnutridas 1092,50 767' 22 Média nutridas 
maior que média 
desnutridas 
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TABELA 129 - ANÁLISE DE VI\RIÂNCIA DO PESO DA CRIANÇA AO COM

PLETAR TRES MESES, SEGUNDO O ESTADO NUTRICIONAL 

·MATERNO. GRUPO PATOLdGICAS 

VARIAÇÃO SOMA OOS GRAUS DE ESTIMAÇÃO DA F OBSER FCRfTI - -
QUADRADOS LIBERDADE VARIÂ!'JCIA VAOO co 

TOTAL 13436290 14 

Entre grupos 4785990 2 2392995 

Dentro grupos 8650300 12 720858,33 3,32 3,88 

Estatística F observada nao significante ao nível de 5% 

TABELA 130 - ANÁLISE DE VARIÂNCIA DO PESO DA CRIANÇA AO COM

PLETAR SEIS MESES, SEGUNDO O ESTADO NUTRICIONAL 

MATERNO. GRUPO. PATOLdGICAS 

VARIAÇÃO SOMA DOS GRAUS DE ESTIMAÇÃO DA F OBSER F CR! - -
QUA.DRA.DOS LIBEliDADE VARIÂ~CIA VAOO TICO 

TOTAL 16520860 18 

Entre grupos 3749780 2 1874890 

Dentro grupos 12771080 16 798192,5 2,35 3,63 

Estatística F observada nao significante ao nível de 5% 
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TABELA 131 '"' ANÁ.LISE DE VARIÃNClA DO PESO DA CRIANÇA AO COJ>l

PLETAR NOVE MESES,SEGUNDO O ESTADO NUTRICIO?-JAL 

MATERNO. GRUPO PATOLdGICAS 

VARIAÇÃO SOMA OOS GAAUS DE : l:ESTH1AÇ\O DA F OBSER F cru--
QUADRAOOS LIBERDADE VARIÂNCIA VAro TIQ} 

TOTAL 10099800 16 

Entre grupos 1039130 2 519565 

Dentro grupos 9060670 14 647190,71 0,80 3,74 

Estatística F observada nao significante ao nível de 5% 

TABELA 132 - ANÁLISE DE VARIÂNCIA DO PESO DA CRIANÇA AO COM

PLETAR DOZE MESES,SEGUNDO O ESTADO NUTRICIONAL 

MATERNO. GRUPO PATOLdGICAS 

VARIAÇÃO SOMA DOS GAAUS DE ESTH1A.Çl\O DA F OBSER F cru--
QUADRADOS LIBERDADE VARIÂNCIA VAro TICO 

TOTAL 22097800 22 

Entre grupos 441730 2 220865 

Dentro grupos 21656070 20 1082803,5 0,20 3,49 

Estatística F observada nao significante ao nível de 5% 



TABELA 133 - ANÁLISE DE VARIÂNCIA DO CONPRIMENTO AO NASCER 

DAS CRIANÇAS ACOMPANHADAS NO PRIMEIRO ANO DE 

VIDA,SEGUNDO O ESTADO NUTRICIONAL NATERNO. GRU

PO NOIUitAIS 

VARIAÇÃO SOMA DOS GRAUS DE ESTIMAÇÃO DA F OBSER F cR!--
QUADRADOS LIBERDADE VARIÃNCIA VADO TICO 

TOTAL 86,86 41 

Entre grupos 17' 72 2 8,86 

Dentro grupos 69,14 39 1, 77 5,00 3,24 

Estatística F observada significante ao nível de 5% 

TABELA 134 - CONTRASTES DE SCHEFF~ PARA A VARIÁVEL COMPRIMEN

TO AO NASCER DAS CRIANÇAS ACOMPANHADAS NO PRIMEI 

RO ANO DE VIDA (AO NrVEL DE 5%). GRUPO NORMAIS 

M~DIAS COMPARADAS 

Obesas/nutridas 

Obesas/desnutridas 

Nutridas/desnutridas 

CONTRASTES 
OBSERVADOS CRrTICOS 

-0,11 

1,49 

1,60 

-1,04 

1,24 

0,90 

CONCLUSOES 

Médias não diferan 

Média obesas maior 
que média desnutri
das 

Média nutridas mai 
or que média desnu
tridas 
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TABELA 135 - ANÁ.LISE DE YARI.ÃNClA DO CON)?RIME{HQ DA CRIANÇA 

AO COf.IPLETAR Ul'-1 MtS~ SEGU.\JDO O ESTADO NUTRICIO

NAL MA TERNO. GRUPO NO R~1A I S 

VARIAÇÃO SOM\ DOS GRAUS DE ESTE,1'\ÇÃO DA F OBSER FCRf - -
QUADRADOS LIBERDADE VARIÃ\JCIA VAOO TICO 

TOTAL 147,32 35 

Entre grupos . 15,88 2 7,94 

Dentro grupos 131,44 33 3,98 1,99 3,05 

Estatística Fobservada\não significante ao nível de 5% 
I 

TABELA 136 - ANÁLISE DE VARIÃNCIA DO COMPRIMENTO DA CRIANÇA AO 

COMPLETAR TRtS MESES$SEGUNDO O ESTADO NUTRICIONAL 

MATERNO. GRUPO NORMAIS 

VARIAÇÃO SOMA DOS GRAUS DE ESTI:.lAÇÃO DA F OBSER F CR!-- -
QUADRADOS LIBERDADE V ARIÂl\JCIA VADO TICO 

TOTAL 191,33' 36 

Entre grupos 13,98 2 6,99 

Dentro grupos 177,35 34 5,22 1,34 2,96 

Estatística F observada nao significante ao nível de 5% 
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TABELA 1.37 - ANÁLISE DE VAR,IÂNCIA DO COMPRIMENTO DA CRIANÇA 

AO COMPLETAR SEIS MESES,SEGUNDO O ESTADO NUTRI 

CIONAL MATERNO. GRUPO NORMAIS 

VARIAÇÃO SOMA DOS GRAUS DE ESTil'vJAÇÃO DA F OBSER FCIÚ - -
QUADRADOS LIBERDADE VARIÂNCIA VADO TICO 

TOTAL 120,98 26 

Entre grupos 14,46 2 7,23 

Dentro grupos 106,52 24 4,44 1,63 3,40 

Estat1stica F observada nao significante ao nível de 5% 

TABELA 138 - ANÁLISE DE VARIÂNCIA DO COMPRIMENTO DA CRIANÇA 

AO COMPLETAR NOVE MESES~SEGUNDO O ESTADO NUTRI

CIONAL MATERNO. GRUPO NORMAIS 

VARIAÇÃO SOMA DOS GRAUS DE ESTIMAÇÃO DA F OBSER F CR! -
QUADRAOOS LIBERDADE VARIÂ~CIA VADO TICO 

TOTAL 117' 14 25 

Entre grupos 20,62 2 10,31 

Dentro grupos 96,52 23 4,19 2,46 3,42 

Estatística F observada nao significante ao nível de 5% 
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TABELA 139 - ANÁLISE DE VARIÃNClA DO COMPRIMENTO DA CRIANÇA 

AO COMPLETAR DOZE MESES,SEGUNDO O ESTADO NUTRI

CIONAL MATERNO. GRUPO NO~\~IS 

. 
SOMA DOS ESTIMAÇÃO DA F CR! VARIAÇÃO GRAUS DE F OBSER - -
QJADRADOS LIBERDADE VARIÃNCIA VADO TICO 

TOTAL 253.,14 41 

Entre grupos 17,52 2 8,76 

Dentro grupos 235,62 39 6,04 1,45 3,24 

Estatística F observada nao significante ao nível de 5% 

TABELA 140 - ANÁLISE DE VARIÂNCIA DO COMPRIMENTO AO NASCER 

DAS CRIANÇAS ACOMPANHADAS NO PRIMEIRO ANO DE VI 

DA,SEGUNDO O ESTADO NUTRICIONAL MATERNO. GRUPO 

PATOL0GICAS 

VARIAÇÃO SOMA. DOS GRAUS IE ESTIMAÇÃO DA F OBSER FCR! -
QUADRADOS LIBERDAIE VARIÂNCIA VADO TICO 

TOTAL 143,86 22 

Entre grupos 8,90 2 4,45 

Dentro grupos 134,96 20 6,75 0,66 3,49 

Estatística F observada não significante ao nível de 5% 
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TABELA 141 - ANÃLISE DE VARIÃNCIA DO COMPRUlENTO DA CRIANÇA 

AO COMPLETAR UM MSS,SEGUNDO O ESTADO NUTRICIO

NAL MATE~~O. GRUPO PATOL6GICAS. 

VARIAÇÃO SOMA DOS GRAUS DE ESTIMAÇÃO DA F OBSER F CRf - -
QUADRA.OOS LIBERDADE VARIÂNCIA VAOO TIO) 

TOTAL 922,84 19 

Entre grupos 44,97 2 22,48 

Dentro grupos 877 '87 17 51,64 0,44 3, 59 

Estatística F observada nao significante ao nível de 5% 

TABELA 142 • ANÁLISE DE VARIÃNCIA DO COMPRIMENTO DA CRIANÇA 

AO COMPLETAR TRBS MESES~SEGUNDO O ESTADO NUTRI

CIONAL MATERNO. GRUPO PATOL6GICAS 

VARIAÇÃO SOMA DOS GRAUS DE ESTIMt\ÇÃO DA F OBSER F CRf -
QUADRADOS LIBERDADE VARIÃNCIA VAOO TICO 

TOTAL 166,99 14 

Entre grupos 43,49 2 21,74 

Dentro grupos 123,50 12 10,29 2,11 3,88 

Estatística F observada nao significante ao nível de 5% 
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TABELA 143 - ANÁLISE DE YARJ.ÃNCIA DO CONPRJ.MENTO DA CRIANÇA 

AO COMPLETAR SEIS MESES,SEGUNDO O ESTADO NUTRI 

CIONAL MATERNO. GRUPO PATOL6GICAS 

VARIAÇÃO SOMA OOS GRAUS DE ESTIMAÇÃO DA F OBSER FCRl' - -
QUADRAOOS LIBERDADE VARIÂNCIA VADO TICO 

TOTAL 161,32 18 

Entre grupos 19,49 2 9,74 

Dentro grupos 141,83 16 8,86 1,09 3,63 

Estatística F observada nao significante ao nível de 5% 

TABELA 144 - fu~ÁLISE DE VARI~~CIA DO COMPRIMENTO DA CRIANÇA 

AO COMPLETAR NOVE MESES,SEGUNDO O ESTADO NUTRI

CIONAL MATRRNO. GRUPO PATOLOGICAS 

VARIAÇÃO SO!'<JA OOS GRAUS DE ESTIMAÇÃO DA F OBSER F CRt - -
QUADRAOOS LIBERDADE VARIÂNCIA VAffJ TICO 

TOTAL 126,20 16 

Entre grupos 0,80 2 0,40 

Dentro grupos 125,40 14 8,96 0,04 3,74 

Estatística F observada nao significante ao nível de 5% 
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TABELA 14 5 - ANÁLISE DE VARIÂNC IA DO COi-1PJ(li\1ENTO DA CRIA0!ÇA 

AO COMPLETAR DOZE MESES,SEGUNDO O ESTADO NUTRI 

CIONAL ~~TERNO. GRUPO PATOLÓGICAS 

VARIAÇÃO SOlviA OOS GRAUS DE ESTIMAÇllO DA F OBSER F CRf - -
QUADAAOOS LIBERUL\DE VARIÃNCIA VAOO TICO 

TOTAL 151,01 22 

Entre grupos 2,65 2 1,32 

Dentro grupos 148,36 20 7,41 0,17 3,49 

EStatística F observada nao significante ao nível de S% 

TABELA 146 - ANÁLISE DE VARIÂNCIA DO PER!METRO CEFÁLICO AO 

NASCER DAS CRIANÇAS ACOMPANHADAS 1-10 PRINEIRO A

NO DE VIDA,SEGUNDO O ESTADO NUTRICIONAL f.1ATERNO. 

GRUPO NORMAIS 

VARIAÇÃO SOMA DOS GRAUS DE ESTIMAÇÃO DA F OBSER FCRf - -
QUI\DRWOS LIBERDADE VARIÂ\JCIA VADO TICO 

TOTAL 46,76 41 

Entre grupos 10,33 2 5,16 

Dentro grupos 36,43 39 0,93 5,55 3,24 

Estatística F observada significante ao nível de 5% 
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TABELA 147 - CONTRASTES DE SCHEFFe PARA A VARIÁVEL PER!METRO 

CEFÁLICO AO NASCER DAS CRIANÇAS ACOMPANHADAS NO 

PRIMEIRO ANO DE VIDA (AO NfVEL DE 5%). GRUPO NOR 

MAIS 

f.IljDIAS COMPARADAS 

Obesas/nutridas 

Obesas/desnutridas 

~utridas/desnutridas 

CONTRASTES 
OBSERVADOS CR!TICOS 

1,03 0,76 

1' 70 0,90 

1,67 0,65 

CONCLUSOES. 

Hédia obesas mi~ 

or que média nutri_ 
das 
Média obesas maior 
que média desnutri_ 

das 

I·€día nutridas mai 

or que média desn~ 
tridas 

TABELA 148 - ANÁLISE DE VARIÂNCIA DO PERf~íETRO CEFÁLICO DA CRI· .. 

VARIAÇÃO 

TOTAL 

Entre grupos 

ANÇA AO COMPLETAR UM :MbS., SEGUNDO O ESTADO NUTRI

CIONAL MATERi\lO. GRUPO NORf.lAIS 

SOMA DOS GRAUS DE ESTii·i~ÇÃO DA F OBSER F cR!--
QUADRAIX)S LIBERDADE VARIÃ!'JCIA VADO TICO 

69,19 35 

9,28 2 4,64 

Dentro ~rupos 59,91 33 1,82 2,55 3,05 

Estatística F observada nao significante ao nfve1 de 5% 



.83 

TABELA 149 - ANÁLISE DE VARIÂNCIA DO PER!METRO CEFÁLICO DA 

CRIANÇA AO COMPLETAR TRljS MESES,SEGUNDO O ESTA 

DO NUTRICIONAL li'IATERNO. GRUPOS NORMAIS 

. 
VARIAÇÃO SOMA DOS GRAUS DE ESTIMAÇÃO DA F OBSER F CRT--

QUADRADOS LIBERDADE VARIÂNCIA VAro TICO 

TOTAL 61,89 36 

Entre grupos 20,59 2 10,29 

Dentro grupos 41,30 34 1,21 8,50 2,96 

Estatística\F observada significante ao nível de 5% 

TABELA 150 - CONTRASTES DE SCHEFF}j PARA A VARIÁVEL PER!METRO 

CEFÁLICO DA CRIANÇA AO COMPLETAR TRÊS MESES (AO 

N!VEL DE 5%). GRUPO NORMAIS 

M~DIAS COMPARADAS CONTRASTES 
OBSERVADOS CR!TICOS 

Obesas/nutridas 1,60 1,02 

Obesas/desnutridas 2,74 1,16 

Nutridas/desnutridas 1,14 o, 77 

CONCLUSOES 

Média obesas maior 
que média nutridas 

~~dia obesas maior 
que média desnutr_! 

das 

Média nutridas mai · 

or que média àesn~ 

tridas 
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TABELA 151 - ANÁ.LISE DE VARIÃNCIA DO PERfMETRO CEFÁLICO DA 

CRIANÇA AO COMPLETAR SEIS MESES,SEGUNDO O ES 

TADO NUTRICIONAL MATERNO. GRUPO NORMAIS 

VARIAÇÃO SCJ.1A DOS GRAUS DE ESTIMAÇÃO IlA. F OBSER F CR! - -
QUADRADOS LIBERDADE VARIÂNCIA VADO TICO 

TOTAL 46,50 26 

Entre grupos 11,42 2 5, 71 

Dentro grupos 35,08 24 1,46 3,91 3,40 

Estatística F observada significante ao nível de 5% 

TABELA 152 - CONTRASTES DE SCHEFF~ PARA A VARIÃVEL PERtMETRO 

CEFÁLICO DA CRIANÇA AO COMPLETAR SEIS MESES. 

(AO N!VEL DE 5%). GRUPO NO~~IS 

M~DIAS COMPARADAS CONTRASTES 
OBSERVADOS CR!TICOS 

Obesas/nutridas 0,89 1,23 

Obesas/desnutridas 2,20 1,50 

Nutridas/desnutridas 1,31 1,12 

CONCLUSOES 

Médias não dife-
rem 

Média. obesas mai. 
or que média des 
nutridas 

Média nutridas 
maior que média 
desnutridas 



TABELA 153 - AN.l\LJSE DE VARIÃNCIA DO PER!METRO CEFÁLICO DA 

CRIANÇA AO COMPLETAR NOVE 1'-1ESES"SEGUNDO O ES-

TADO NUTRICIONAL :MATERNO. GRUPO NOR,\fAIS 

VARIAÇ.~O 
SOMA DOS GRAUS DE ESTIHAÇÃO DA F OBSER F cRt--
QUADRAOOS LIBERDADE VARIÀJ"JCIA VAOO TICO 

TOTAL 27,65 25 

Entre grupos 5,04 2 2,52 

Dentro grupos 22,61 23 0,98 2,57 3,42 

Estatfstica F observada nao significante ao nfve1 de 5% 

TABELA 154 - ANÁLISE DE VARIÂNCIA DO PER!METRO CEFÁLICO DA 

CRIANÇA AO COMPLETAR DOZE MESES~SEGUNDO O ESTA 

DO NUTRICIONAL ~MTERNO. GRUPO NOR~LAIS 

~ 

VARIAÇÃO SOl'v1A DOS GRAUS DE ESTIYJAÇÃO DA F OBSER F CRT--
QUADRADOS LIBERDADE VARIÂ"JCIA VADO TICO 

TOTAL 78,12. 41 

Entre grupos 19,39 2 9,69 

Dentro grupos 58' 73 39 1,50 6,46 3, 24 

Estatfstica F observada significante ao nive1 de 5% 
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TABELA 155 - CONTRASTES DE SCHEFF~ PARA A VARIÁVEL PERÍMETRO 

CEFÁLICO DA CRIANÇA AO COMPLETAR DOZE MESES (AO 

NÍVEL DE 5%). GRUPO NORMAIS 

M~DIAS COMPARADAS CONTRASTES CONCLUSOES 
OBSERVADOS CR!TICOS 

Obesas/nutridas 1,54 1,00 Média obesas mai 
or que média nu-
; ;· 

ttidas 

Obesas/desnutridas 2,30 1,16 Média obesas mai 
or que média_des 
nutridas 

Nutridas/desnutridas o' 76, 0,85 Médias não dife-
rem 

TABELA 156 - ANÁLISE DE VARIÃNCIA DO PERÍMETRO CEFÁLICO AO 

VARIAÇÃO 

TOTAL 

Entre grupos 

Dentro grupos 

NASCER DAS CRIANÇAS ACOMPANHADAS NO PRIMEIRO A

NO DE VIDA~SEGUNDO O ESTADO NUTRICIONAL MATERNO-. 

GRUPO PATOL6GICAS 

SOMA DOS GRAUS DE ESTU.1AÇÃO DA F OBSER F CR!--
QUADRADOS LIBERDADE VARIÂNCIA VADO TICO 

69,15 22 

10,13 2 5,06 

59,02 20 I 
2,95 1, 72 3,49 

' 

Estatfstica F observaJa nao significante ao nfvel de 5% 
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TABELA 157 ... ANÁLISE DE VARIÂNCJA. DO PER!)!ETRO CEFÁLICO DA 

CRIANÇA AO COMPLETAR UM MESYSEGUNDO O ESTADO 

NUTRICIONAL MATERNO. GRUPO PATOLdGICAS 

. 
F CR!-VARIAÇÃO SQ\1A OOS GRAUS DE ESTIMA.ÇÃO DA F OBSER -

QUADRAOOS LIBERDADE VARIÂ~CIA VADO TICO 

TOTAL 58,92 19 

Entre grupos 7,92 2 3,96 

Dentro grupos 51,00 17 3,00 1,32 3,59 

Estatística F observada nao significante ao nível de 5% 

TABELA 158 - ANÁLISE DE VARLÃNCIA DO PER!METRO CEFÁ.LICO DA 

VARIAÇÃO 

TOTAL 

Entre grupos 

CRIAl\JÇA AO COMPLETAR TR!3S MESES 5 SEGUNDO O ES

TADO NUTRICIONAL MATERNO. GRUPO PATOLOGICAS 

SOMA DOS GRAUS DE ESTIMAÇÃO DA F OBSER F CR!--
QUADRAOOS LIBERDADE VARLt\JCIA VAro TICO 

48,98 14 

15,43 2 7, 71 

Dentro grupos 33,55 12 2,79 2,76 3,88 

Estatística F observada nao significante ao nível de 5% 
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TABELA 159 - ANJ\LISE DE VARI.ÃNCIA DO PER!MliTRO CE.FÁLICO DA 

VARIAÇÃO 

TOTAL 

Entre grupos 

Dentro grupos 

CRIANÇA AO COMPLETAR SEIS NESES,SEGUNDO O ESTA 

DO NUTRICIONAL MATERNO. GRUPO PATOLdGICAS 

SOMA OOS GRAUS DE ESTIMAÇÃO DA F OBSER F CR!TI - -
QUADRADOS LIBERDADE VARIÃNCIA VADO co 

44,00 18 

10,91 2 5,46 

33,09 16 2,07 2,64 3,63 

Estatistica F observada nao significante ao nfvel de 5% 

TABELA 160 - ANÁLISE DE VARIÂNCIA DO PERfMETRO CEFÁLICO DA 

CRIANÇA AO COMPLETAR NOVE MESES~SEGUNDO O ES

TADO NUTRICIONAL MATERNO. GRUPO PATOL0GICAS 

VARIAÇÃO SOMA DOS GRAUS DE ESTIMAÇÃO DA F OBSER F CR!TI - -
QUADRAOOS LIBERDADE VARIÃNCIA VAOO 0} 

TOTAL 25,76 16 

Entre grupos 0,64 2 0,32 

Dentro grupos 25,12 14 1,79 0,18 3,74 

Estatistica F observada nao significante ao nfvel de 5% 
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TABELA 161 - ANÁLJSE DE VARIÂNClA DO PERfMETRO CEFÁLICO DA 

VARIAÇÃO 

TOTAL 

Entre grupos 

CRIANÇA AO COMPLETAR DOZE MESES,SEGUNDO O ES 

TADO NUTRICIONAL MATERNO. GRUPO PATOL6GICAS 

SOMA DOS GRAUS DE ESTIMAÇÃO DA F OBSER F CR! - -
QUADRADOS LIBERDADE VARIÂNCIA VAOO TICO 

57,43 22 

2,56 2 1,28 

Dentro grupos 54,87 20 2,74 0,46 3,49 

Estatística F observada nao significante ao nível de 5% 

TABELA 162 - ANÁLISE DE VARIÂNCIA DO PER!METRO TORÁCICO AO 

VARIAÇÃO 

TOTAL 

Entre grupos 

Dentro grupos 

NASCER DAS CRIANÇAS ACOMPANHADAS NO PRIMEIRO ANO 

DE VIDA,SEGUNDO O ESTADO NUTRICIONAL MATERNO. 

GRUPO NORMAIS 

SOMA OOS GRAUS DE ESTIMAÇÃO DA F OBSER F CR!TI - -
QUADRADOS LIBERDADE VARIÂNCIA VAro co 

101,28 41 

18,88 2 9,44 

82,40 39 2,11 4,47 3,24 

Estatística F observada significante ao nível de 5% 
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TABELA 163 - CONTRASTES DE SCHEFFfi PARA A VARij\VEL PERf,\fETRO 

TORÁCICO AO NASCER DAS CRLI\.NÇAS ACOMPANHADAS NO 

PRIMEIRO ArJO DE VIDA (AO NfVEL DE 5%). GRUPO 

NORMAIS 

• 

M~DIAS COMPARADAS CONTRASTES 

OBSERVADOS CRTTICOS 

Obesas/nutridas 0,52 1,14 

Obesas/desnutridas 2,00 1,36 

~utridas/desnutridas 1,48 0,98 

CONCLUSOES 

IV.idias não dife-

rem 

Mêdia obesas mai 
or que média deE_ 
nutridas 

Media nutridas 
maior que média 
desnutridas 

TABELA 164 - ANÁLISE DE VARIÃNCIA DO PERfMETRO TORÁCICO DA 

CRIANÇA AO COMPLETAR UM Ml:S~SEGUNDO O ESTADO 

NUTRICIONAL MATERNO. GRUPO NORMAIS 

VARIAÇÃO SOMA DOS GRI\US DE ESTIMAÇÃO DA F OBSER F CIDTI - -
QUADRAOOS LIBERDADE VARIÃNCIA VAro co 

TOTAL 82,58 35 

Entre grupos 13,62 2 6,81 

Dentro grupos 68,96 33 2,09 3,26 3,05 

Estatística F observada significante ao nível de 5% 
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TABELA 165 - CONTRASTES DE SCHEFF]j PARA A VARIÁVEL PER!METRO 

TORÁCICO DA CRIANÇA AO COMPLETAR UM M~S (AO N!VEL 

DE 5%). GRUPO NOfu~IS 

M]jDIAS COMPARADAS 

Obesas/nutridas 

Obesas/desnutridas 

Nutridas/desnutridas 

CONTRASTES 
OBSERVADOS CR!TICOS 

0,17 

1,61 

1,44 

1,24 

1,44 

1,03 

CONCLUSOES 

Médias não diferem 

Média obesas maior 
que média desnutri 
das 

Média nutridas mai 
or que média des~ 
tridas 

TABELA 166 - ANÁ1ISE DE VARIÂNCIA DO PER!METRO TORÁCICO DA 

CRIANÇA AO COMPLETAR TR~S MESES,SEGUNDO O ES 

TADO NUTRICIONAL MATERNO. GRUPO NORMAIS 

VARIAÇÃO SOMA DOS GRAUS DE ESTIMAÇÃO DA F OBSER F CR!TI - -
QUADRADOS LIBERDADE VARIÂNCIA VAOO co 

TOTAL 76,74 36 

Entre grupos 24,24 2 12,12 

Dentro grupos 52,50 34 1,54 7,87 2,96 

Estatística F observada significante ao nível de 5% 
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TABELA 167 ~ CONTRASTES DE SCHEFFf PARA A VARIÁVEL PERfMETRO 

TORÁCICO DA CRIANÇA.AO CÓMPLETAR TR.~S MESES (AO 

N!VEL DE 5%). GRUPO NORMAIS 

MfDIAS COMPARADAS CONTRASTES 
OBSERVADOS CRfTICOS 

Obesas/nutridas 0,70 1,15 

Obesas/desnutridas 2,50 1,31 

Nutridas/desnutridas 1,80 0,87 

CONCLUSÕES 

Médias não dife
rem 

Média obesas mai 

or que média de~ 
nutridas 

Média nutridas 
maior que média 
desnutridas 

TABELA 168 ~ ANÁLISE DE VARIÂNCIA DO PER!METRO TORÁCICO DA 

CRIANÇA AO COMPLETAR SEIS MESES,SEGUNDO O ES 

TADO NUTRICIONAL MATERNO. GRUPOS NORMAIS 

VARIAÇÃO SOMA IDS GRAUS DE ESTIMt\ÇÃO DA F OBSER F CRfTI - -
QUADRADOS LIBERDADE· VARIÂNCIA VADO co 

TOTAL 42,52 26 

Entre grupos 2,42 2 1 '21 

~ Dentro grupos 40,10 24 1,67 0,72 

Estatística F observada não significante ao nível de 5% 
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TABELA 169 - ANÁLISE DE VARIÂNCIA DO PER.!METRO TORÁCICO DA 

VARIAÇÃO 

TOTAL 

Entre grupos 

Dentro grupos 

CRIANÇA AO COMPLETAR NOVE MESES,SEGUNDO O ESTA 

DO NUTRICIONAL MATERNO. GRUPO NORMAIS 

SOMA DOS GRAUS DE ESTIMAÇÃO DA F OBSER FCR!TI - -
QUADRADOS LIBERDADE VARIÂt\JCIA VADO co 

71,66 25 

4,30 2 2,15 

67,36 23 2,93 0,73 3,42 

Estatística F observada nao significante ao nível de 5% 

TABELA 170 - ANÁLISE DE VARIÂNCIA DO PERfMETRO TORÁCICO DA 

CRIANÇA AO COMPLETAR DOZE MESES,SEGUNDO O ES 

TADO NUTRICIONAL MATERNO. GRUPO NORMAIS 

VARIAÇÃO SOMA DOS GRAUS DE ESTIMAÇÃO DA F OBSER F cR!--
~ADRAOOS LIBERDADE VARIÃNCIA VAro nm 

TOTAL 157,6(,) 41 . 
Entre grupos 22,37 2 11,18 

Dentro grupos 135,23 39 3,47 3,22 3,24 

Estatística F observada nao significante ao nível de 5% 
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TABELA 171 - ANÁLISE DE VARIÂNCIA DO PERfMETRO TORÁ.ClCO AO 

NASCER DAS CRIANÇAS ACOMPANHADAS NO PRIMEIRO ~ 

NO DE VIDA,SEGUNDO O ESTADO NUTRICIONAL :t-.·1ATER

NO. GRUPO PATOL6GICAS 

ESTIMAÇÃO DA " VARIAÇÃO SOMA DOS GRAUS DE F OBSER F CRI - -
QUADRAOOS LIBERDADE VARIÂNCIA VADO TICO 

TOTAL 120,21 22 

Entre grupos 34,48 2 17,24 

Dentro grupos 85,73 20 4,29 4,02 3,49 
-

Estatística F observada _significante ao nível de 5% 

TABELA 172 - CONTRASTES DE SCHEFFÉ PARA A VARIÁVEL PERfMETRO 

TORÁCICO AO NASCER DAS CRIANÇAS ACOMPANHADAS NO 

PRIMEIRO ANO DE VIDA (AO NfVEL DE 5%). GRUPO PA 

TOL6GICAS 

MÉDIAS COMPARADAS 

Obesas/nutridas 

Obesas/desnutridas 

Nutridas/desnutridas 

CONTRASTES 

OBSERVADOS CR!TICOS 

0,37 

3,50 

3,13 

2,15 

2,74 

2,15 

CONCLUSOES 

Médias,não diferem 

Média obesas maior 
que média desnutrl 
das 

Média nutridas mai 
or que média desn~ 
tridas 



TABELA 173 ~ AN~LISE DE VARIÃNCIA DO PER!METRO TORÁCICO DA 

CRJANÇA AO COMPLETAR UM MES,SEGUNDO O ESTADO NU 

TRICIONAL MATER.t\!0. GRUPO PATOL(5GICAS 

VARIAÇÃO SOMA DOS GRAUS DE ESTIM-\ÇÃO DA F OBSER F CRf--
QUADRADOS LIBERDADE VARIÃNCIA VADO TICO 

TOTAL 172,74 19 

Entre grupos 40,69 2 20,34 

Dentro grupos 132,05 17 7, 77 2,62 3,59 

Estatística F observada nao significante ao nível de 5% 

TABELA 174 - ANÁLISE DE VAIUÂNCIA DO PER!METRO TO~CICO DA 

CRIANÇA AO COMPLETAR TRES MESES.SEGUNDO O ES

TADO NUTRICIONAL ~~TERNO. GRUPO PATOL6GICAS 

VARIAÇÃO SOMA DOS GRAUS DE ESTIMAÇÃO DA F OBSER F CRf--
QUADRADOS LIBERDADE VARIÃNCIA VADO TICO 

TOTAL 131,83 14 

Entre grupos 35,93 2 17,96 

Dentro grupos 95,90 12 J,99 2,25 3,88 

Estatística F observada nao significante ao nível de 5% 



TABELA 175 - ANÁLISE DE VARIÂNCIA DO PER!METRO TORÁCICO DA 

CRIANÇA AO COMPLETAR SEIS MESES, SEGUNDO O ES 

TADO NUTRICIONAL ~~TERNO. GRUPO PATOL6GICAS 

VARIAÇÃO SOMA OOS GRAUS DE ESTIMAÇÃO DA F OBSER F CRf--
QUADRADOS LIBERDADE VARIÂ~CIA VADO TICO 

TOTAL 120,60 18 

Entre grupos 33,18 2 16,59 

Dentro grupos 87,42 16 5,46 3,03 3,63 

Estatística F observada na o significante ao nível de 5% 

TABELA 176 -ANÁLISE DE VARIÃNCIA DO PER!METRO TORÁCICO DA 

CRIANÇA AO COMPLETAR NOVE MESES, SEGUNDO O ES 

TADO NUTRICIONAL }.1ATERNO. GRUPO PATOL6GICAS 

VARIAÇÃO SOMA OOS GRAUS DE ESTIMAÇÃO DA F OBSER F CR! -
QUADRADOS LIBERDADE VARIÂNCIA VADO TICO 

TOTAL 39,12 16 

Entre grupos 0,06 2 0,03 

Dentro grupos 39,06 14 2,79 0,01 3,74 

Estatística F observada na o significante ao nível de 5% 
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TABELA 177 - ANÁLISE DE VARIÂNCIA DO PERfMETRO TORÁCICO DA 

VARIAÇÃO 

TOTAL 

Entre grupos 

Dentro grupos 

CRIANÇA AO COMPLETAR DOZE MESES,SEGUNDO O ESTA 

DO NUTRICIONAL MATERNO. GRUPO PATOL6GICAS 

SOMA DOS GRAUS DE ESTII'v!AÇÃO DA F OBSER F CRÍTI 
- -

QUADRADOS LIBERDADE VARIÂ.l~CIA VAOO co 

46,48 22 

1,88 2 0,94 

44,60 20 2,23 0,42 3,49 

Estatfstica F observada nio significante ao nfvel de 5% 

TABELA 178 - ANÁLISE DE VARIÂNCIA DA IDADE GESTACIONAL (ME

TODO DE CAPURRO) DAS CRIANÇAS ACOMPANHADAS NO 

PRIMEIRO ANO DE VIDA, SEGUNDO O ESTADO NUTRI

CIONAL MATERNO. GRUPO NORMAIS 

VARIAÇÃO SOMA OOS GRAUS DE ESTil\IAÇÃO DA F OBSER F CRÍ - -
QUADRAOOS LIBERDADE VARIÃNCIA VAOO TICO 

TOTAL 55,21 40 

Entre grupos 7,14 2 3,57 

Dentro grupos 48,07 38 1,26 2,83 3,25 

Estatfstica F observada nao significante ao nível de 5% 
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TABELA 179 - ANÁLISE DE VARIÂNCIA DA IDADE GESTACIONAL 

(MfTODO DO UPMN) DAS CRIANÇAS ACOMPANHADAS 

NO PRIMEIRO ANO DI VIDA, SEGUNDO O ESTADO 

NUTRICIONAL MATERNO. GRUPO NORMAIS 

VARIAÇÃO SOMI\ DOS GRAUS DE ESTI~1AÇÃO F OBSER F CRf - -
QU:-'\DRADOS LIBERDADE DA VARIÂJ\JCIA VADO TICO 

TOTAL 52,79 41 

Entre grupos 9,38 2 4,69 

Dentro grupos 43,41 39 1,11 4,22 3,24 

Estatística F observada significante ao nível de 5% 

TABELA 180 .,. CONTRASTES DF. SCHEFFÉ PARA A VARIÁVEL IDADE 

GESTACIONAL (MÉTODO DO UP~~) DAS CRIANÇAS 

ACOMPANHADAS NO PRIMEIRO ANO DE VIDA (AO N1 
VEL DE 5%). GRUPO NORMAIS 

MÉDIAS COMPARADAS CONTRASTES CONCLUSOES 

OBSERVADOS CRfTICOS 

Obesas/nutridas -0,59 -0,86 Médias não di-
ferem 

Obesas/desnutridas 0,56 0,99 Médias não di-
ferem 

Nutridas/desnutridas 1,15 0,73 Média nutridas 
maior que média 
desnutridas 



TABELA 181 - ANÁLISE DE VARIÂNCIJ\ DA JDADE GESL\CIONAL (NET.Q 

DO DE CAPURRO) DAS CRIANÇAS ACOi'>IPANHADAS NO PRI 

MEIRO ANO DE VIDA~SEGUNDO O ESTADO NUTRICIONAL 

MATERNO. GRUPO PATOL6GICAS 

VARIAÇÃO SOMA OOS GRAUS DE ESTI~t'\ÇÃO DA F OBSER F CR!TI - -
QUADRAIDS LIBERD.t\.DE VARIÂ!'\CIA VA!X) TICO 

TOTAL 67,90 22 

Entre grupos 1,18 2 0,59 

Dentro grupos 66,72 20 3,34 0,18 3,49 

Estatística F obserVada nao significante ao nfvel de 5% 

-~·J:ABELA 182 - ANÁLISE DE VARIÂNCIA DA IDADE GESTACIONAL (Mf

TODO DO UPM.t\l) DAS CRIANÇAS ACOMPANHADAS NO PRI 

MEIRO ANO DE VIDA. GRUPO PATOLlJGICAS 

VARIAÇÃO SOMA ros GRUAS DE ESTIIv!AÇJ-\0 DA F OBSER F CRÍTI - -
QUADRADOS LIBERDADE VARIÂl\JCIA VAOO co 

TOTAL 73,30 22 

Entre grupos 7,15 2 3,58 

Dentro grupos 66,15 20 3, 31 1,08 3,49 

Estatística F observada nao significante ao nível de 5% 
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